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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

االمازيغية :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللالتهامي رشيق210001 579073

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزهير أعاللم210002 545387

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللمحمد ايت عمر210003 388025

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللمحمد اكيس210004 341581

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللمحمد الحسناوي210005 325207

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللمريم الداودي210006 474995

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللنورالدين صابر210007 275251

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
1258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي10001
 
ة التأهيلية بأزياللإبتسام حناف 244362 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإبراهيم  برعوز10002 330609 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإبراهيم لحسناوي10003 244039 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإبراهيم  تميم10004 423853 ثانوية المسير

ي10005 ة التأهيلية بأزياللإبراهيم ضمير 551565 ثانوية المسير

ي10006
 
ة التأهيلية بأزياللأحالم مدران 254539 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأحالم عبيد10007 338639 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأحالم  أبوالصغرى10008 347111 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأحالم عمري10009 324967 ثانوية المسير

ي10010
 
ة التأهيلية بأزياللأحمد أوزن 330630 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأحمد درويش10011 243483 ثانوية المسير

ي10012
 
ة التأهيلية بأزياللأحمد الدحمان 420724 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأحمد  أوالكوصة10013 400961 ثانوية المسير

ي10014
 
ة التأهيلية بأزياللأحمد خلوف 248875 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأحمد الهادي10015 283231 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأحمد  فتوكي10016 454695 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأحمد خياطي10017 286315 ثانوية المسير

ي10018
 
ة التأهيلية بأزياللأحمد الطغران 435912 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأحمد عابدي10019 261223 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأحمد  ادوش10020 241865 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأحمد العدنان10021 458865 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإدريس زاير10022 331550 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإدريس ايتلحادج10023 336599 ثانوية المسير

ي10024
ة التأهيلية بأزياللأسامة الراض  566485 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسامة المرزاق10025 358652 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسامة موعد10026 460711 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسامة  بوعلي10027 260637 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسامة  حليم10028 553196 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسامة لعجو10029 559199 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسامة أيت العيد10030 533962 ثانوية المسير

ي10031 ة التأهيلية بأزياللإسحاق الخاطب  570149 ثانوية المسير

ي10032
 
ة التأهيلية بأزياللأسماء سلمون 360856 ثانوية المسير

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
2258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة التأهيلية بأزياللأسماء المصلوحي10033 344611 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسماء يقير 10034 264386 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسماء الشليحي10035 433092 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسماء  باحدو10036 340810 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسماء حمص10037 446729 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسماء خالد10038 385063 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسماء باعزيز10039 478599 ثانوية المسير

ي10040
 
ة التأهيلية بأزياللأسماء الرحمان 250847 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسماء  إجماعن10041 470440 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسماء وكاس10042 312564 ثانوية المسير

ي10043
 
ة التأهيلية بأزياللأسماء   عثمان 335470 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسماء فاصيح10044 517254 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسماء مستعير 10045 333843 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسماء بوزيد10046 540091 ثانوية المسير

ي 10047
 
ة التأهيلية بأزياللأسماء  العمران 495859 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسماء فاضل10048 323139 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسماء نارص10049 587731 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسماء المرابط10050 523027 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسماء المحمدي10051 602830 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإسماعيل  المقلقل10052 500061 ثانوية المسير

ي10053 ة التأهيلية بأزياللإسماعيل شوقير 479001 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإسماعيل بومح10054 246088 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإسماعيل بكري10055 348455 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإسماعيل هروي10056 574732 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإسماعيل أوطوف10057 349636 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإسماعيل المعطاوي10058 392748 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإسماعيل شودري10059 449407 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإسماعيل اجبيلو10060 335090 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأسيا زيدان10061 511187 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللآسية  باهي10062 546251 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللآسية وكريش10063 457749 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللآسية ونهاري10064 379201 ثانوية المسير

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي10065
 
ة التأهيلية بأزياللأسية عمان 615071 ثانوية المسير

ف الجراري10066 ة التأهيلية بأزياللأشر 343792 ثانوية المسير

ف تغزوت10067 ة التأهيلية بأزياللأشر 304954 ثانوية المسير

ف الحامدي10068 ة التأهيلية بأزياللأشر 537405 ثانوية المسير

ي10069
 
ف العثمان ة التأهيلية بأزياللأشر 552037 ثانوية المسير

ف أيت بوشوي10070 ة التأهيلية بأزياللأشر 451605 ثانوية المسير

10071 
 
ة التأهيلية بأزياللأعثمان  وبون 450972 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأعضيا  جميلة10072 421965 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإكرام حدوش10073 321942 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإكرام جلولي10074 344210 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإكرام الكرافص10075 277675 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإكرام الهيبة10076 379048 ثانوية المسير

ي10077
ة التأهيلية بأزياللإكرام الحسب  398014 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإكرام محلو10078 462679 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإكرام عممور10079 315553 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإكرام  حنتوم10080 269700 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإكرام مجان10081 350591 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإكرام طالوك10082 578335 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللألعيد مجضيض10083 480509 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإلهام بوطاط10084 402347 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإلهام بخداش10085 328017 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإلهام أمادي10086 303585 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإلهام المجادي10087 348718 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإلهام مهدوي10088 307867 ثانوية المسير

ي10089
 
ة التأهيلية بأزياللإلهام السحبان 461584 ثانوية المسير

ي10090
 
ة التأهيلية بأزياللإلهام مرزوف 489188 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإلهام عامر10091 302374 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإلهام خلوق10092 585816 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإلهام هاللي10093 595949 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإلياس  أكزوم10094 414475 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأمال اللوي10095 272581 ثانوية المسير

ي10096
 
ة التأهيلية بأزياللأمال العمران 309242 ثانوية المسير

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
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 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة التأهيلية بأزياللأمال ندير10097 482364 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأمال سحيت10098 325553 ثانوية المسير

ي10099 ة التأهيلية بأزياللأمال العشان  402526 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأمال لمجمل10100 249907 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأمال  امعال10101 275705 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأميمة  بيتيت10102 499944 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأميمة الحداد10103 476968 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأميمة البخاري10104 565478 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأميمة امير10105 258271 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأميمة  ناسور10106 344165 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأميمة زين الدين10107 437541 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأميمة لفضالي10108 259274 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأميمة  موادين 10109 266302 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأميمة بودروز10110 566883 ثانوية المسير

ي10111
ة التأهيلية بأزياللأميمة فب  240443 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأميمة  أسقزي10112 298189 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأميمة الزهار10113 518454 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأمير   دحمان10114 378571 ثانوية المسير

ي10115  ارتيب 
ة التأهيلية بأزياللأمير  443468 ثانوية المسير

ي 10116
ة التأهيلية بأزياللأمير  باحب  523311 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأمير  لهباس10117 504459 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأمير   رضات10118 322062 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأمير  لكحل10119 319945 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأمير  رمزي10120 569874 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأمينة  النوري 10121 363377 ثانوية المسير

ي10122
 
ة التأهيلية بأزياللأمينة عثمان 352250 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأمينة رحمة هللا10123 418806 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأمينة مجدي10124 411292 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأمينة مورابط10125 248682 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأمينة الوراوي10126 291790 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأمينة بوسدرى10127 295967 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأناس مفيد10128 415564 ثانوية المسير

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة التأهيلية بأزياللأناس زوية10129 460418 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأنس أقجيع10130 404642 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأنس العوان10131 341763 ثانوية المسير

اجع10132 ة التأهيلية بأزياللأنس بي  254919 ثانوية المسير

ي 10133
 
ة التأهيلية بأزياللأنس  شوف 278588 ثانوية المسير

ي10134
 
ة التأهيلية بأزياللأنس الواف 286328 ثانوية المسير

ي10135
 
ة التأهيلية بأزياللأنس الصاف 633192 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأنس أهرودة10136 500329 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأنس هاشم10137 470194 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأنس بنحمو10138 257318 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأنس قراوي10139 325235 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأنوار وجدي10140 243828 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأنوار  الغياطي10141 439796 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإيدار باتو10142 452490 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإيزة ايت الصغير10143 299120 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإيمان الداودي10144 336897 ثانوية المسير

ي10145
 
ة التأهيلية بأزياللإيمان بنجارن 534554 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإيمان حرطيطي10146 469565 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإيمان قراعي10147 297533 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإيمان السكتاوي10148 485020 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإيمان أبوالفجا10149 257563 ثانوية المسير

ي10150
ة التأهيلية بأزياللإيمان  اسحيب  334004 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإيمان لعلولي10151 496640 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإيمان  بوغو10152 307224 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإيمان بوعل10153 391654 ثانوية المسير

ي 10154
ة التأهيلية بأزياللإيمان المحفوط  318187 ثانوية المسير

ي10155
 
ة التأهيلية بأزياللإيمان لمكان 493163 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللإيمان الشافعي10156 285961 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب  نورالدين10157 287202 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب الطلعي10158 288874 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب المكاوي10159 480607 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب  اغزاف10160 563347 ثانوية المسير

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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ة التأهيلية بأزياللأيوب  هبادي10161 295049 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب أبيهي10162 291652 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب منصوري10163 377369 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب ابسكيض10164 303914 ثانوية المسير

ي10165
 
ة التأهيلية بأزياللأيوب اسليمان 278730 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب لحلو10166 609081 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب بوسنة10167 304251 ثانوية المسير

ي 10168
 
ة التأهيلية بأزياللأيوب بوزيان 330610 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب فريخة10169 396787 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب أطرىس10170 341236 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب الهويل10171 342269 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب الداودي10172 462832 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب  السبعاوي10173 378596 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب  بن شطو10174 456093 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب العبادي10175 274975 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب خالف10176 251446 ثانوية المسير

ي 10177 ة التأهيلية بأزياللأيوب  صابير 407854 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب العطاوي10178 412249 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب  أكزال10179 309610 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب الزهراوي10180 286582 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب أيت خويا لحسن10181 283973 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب أشمراح10182 243799 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب شاج الدين10183 518286 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب اتهريس10184 250052 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب الحبلي10185 255249 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب خوي10186 436316 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب ركيض10187 422877 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب واسميح10188 302004 ثانوية المسير

ي10189
ة التأهيلية بأزياللأيوب غنوىسر 304921 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب  نزيه10190 313355 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب  صحيح10191 317478 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللأيوب بركوش10192 269826 ثانوية المسير

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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التعليم االبتدائي

ة التأهيلية بأزياللابتسام ازرايك10193 413968 ثانوية المسير

ي10194
 
ة التأهيلية بأزياللابتسام  اليمان 265960 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام  ببيح 10195 294295 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام الكرين10196 490341 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام التويجر10197 442154 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام الزاز10198 259567 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام بن احدى10199 301008 ثانوية المسير

ي10200
ة التأهيلية بأزياللابتسام والعياىسر 618256 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام طنطنة10201 448837 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام زهران10202 350572 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام ايكن10203 534360 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام حلمي10204 349261 ثانوية المسير

ي10205 ة التأهيلية بأزياللابتسام الهزمير 285760 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام بورا10206 415845 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام  خوماز10207 437601 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام  المومن10208 407264 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام شجيد10209 619604 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام  امحيجير10210 411994 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام العناوي10211 534212 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام بنيطو10212 340155 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام الحرشاوي10213 286992 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام  منصوري10214 339421 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام سالمي10215 339855 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام رامي10216 341672 ثانوية المسير

10217
ة التأهيلية بأزياللابتسام المرتض  357944 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابتسام العزاوي10218 326903 ثانوية المسير

ي10219 ة التأهيلية بأزياللابراهيم قح  352801 ثانوية المسير

ي10220 ة التأهيلية بأزياللابراهيم طالب  344628 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم وسوس10221 438849 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم  حسير 10222 473634 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم لعروىسي10223 246132 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم بوخدادي10224 466807 ثانوية المسير
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ي10225
ة التأهيلية بأزياللابراهيم  حسيب  475579 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم نايت علي10226 346373 ثانوية المسير

ي10227 ة التأهيلية بأزياللابراهيم اكركح  497053 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم  امالل 10228 360255 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم بيطة10229 433934 ثانوية المسير

يف10230 ة التأهيلية بأزياللابراهيم معي  276608 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم حاسن10231 629257 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم بالشيخ10232 309524 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم  الطاهري10233 604511 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم فطح10234 505221 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم شيبوب10235 616722 ثانوية المسير

ي10236
 
ة التأهيلية بأزياللابراهيم رزوف 423501 ثانوية المسير

ف10237 ة التأهيلية بأزياللابراهيم شر 600485 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم   بوتخوم10238 265368 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم هرامة10239 499099 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم  ورغوص10240 441579 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم  طاهري10241 493868 ثانوية المسير

ي10242
 
ة التأهيلية بأزياللابراهيم مدن 486339 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم  بلعيد 10243 251831 ثانوية المسير

ي10244 ة التأهيلية بأزياللابراهيم  حبيب  303051 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابراهيم حمري10245 546697 ثانوية المسير

اوي10246 ة التأهيلية بأزياللابراهيم  الصي  330098 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللابوبكر اوتوراخت10247 394621 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحسان  صالحي10248 380296 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحسان لقطية10249 306115 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحساين بوقالل10250 510885 ثانوية المسير

ي10251 ة التأهيلية بأزياللاحالم خشان  491513 ثانوية المسير

ي10252
ة التأهيلية بأزياللاحالم حنب  373654 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحالم السوداري10253 293895 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحالم مودنيب10254 424272 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحماد عزيم10255 262849 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحماد الزاويت10256 313821 ثانوية المسير

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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ة التأهيلية بأزياللاحماد  الصديق 10257 468230 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحماد مازوز10258 400333 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحماد اكعنوى10259 243595 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحمد  نجيب 10260 283372 ثانوية المسير

ي10261 ة التأهيلية بأزياللاحمد الدهب  525199 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحمد قادري 10262 314825 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحمد حسينة10263 341319 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحمد بوخالد10264 562075 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحمد احودي10265 288338 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحمد عارف10266 256006 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحمد قديم10267 566269 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحمد ايت نارص10268 243685 ثانوية المسير

ي10269
 
ة التأهيلية بأزياللاحمد يمان 381935 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحمد  أبوربيل 10270 499582 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحمد ابغيبغ10271 395660 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحمد ايت صالح 10272 565063 ثانوية المسير

ي10273
ة التأهيلية بأزياللاحمد ساح  489534 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحمد اباعلي10274 394474 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحمد سقراط10275 582919 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحمد عبادة10276 346534 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحمد مساعد10277 538246 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحمد بروك10278 293211 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاحميد بويحلير 10279 467826 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاخليفة امرغاظ10280 260235 ثانوية المسير

يفت10281 ة التأهيلية بأزياللادام بوتشر 257814 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللادريس ايتموحند10282 291323 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللادريس المقف10283 362875 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللادريس  عاللي 10284 302661 ثانوية المسير

ي10285
 
ة التأهيلية بأزياللادريس مديان 419579 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللادريس امعيط 10286 249229 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللادريس تغجنوت10287 360488 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللادريس ببج10288 287051 ثانوية المسير

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة التأهيلية بأزياللادريس تمنايت 10289 321182 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللادريس عاللي10290 308468 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللازدهار الراتب10291 555251 ثانوية المسير

ة10292 ة التأهيلية بأزياللازرور سمير 284702 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللازهور ياسير 10293 338705 ثانوية المسير

ي10294
ة التأهيلية بأزياللازهور لعرايشر 308041 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسامة بخالق10295 269378 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسامة دليلي10296 348017 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسامة بنعبد العزيز10297 354693 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسامة اخروب10298 272278 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسامة ناح10299 340710 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسامة حمص10300 531238 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسامة مشعال10301 259879 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماء الحمودي10302 511288 ثانوية المسير

ي10303
 
ة التأهيلية بأزياللاسماء االمان 460558 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماء عزمي10304 303408 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماء عويس10305 590734 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماء جوهرة10306 293451 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماء فخرالدين10307 304439 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماء فغال10308 245211 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماء مقدم10309 390286 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماء وازيزي10310 510555 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماء الحسناوي10311 352214 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماء نجاح10312 310579 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماء الكرش10313 246520 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماء تعزا10314 286979 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماء العناب10315 528296 ثانوية المسير

ي10316
 
ة التأهيلية بأزياللاسماء جوف 556188 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماء برطالي10317 441002 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماء اوجام10318 255140 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماء اعق  10319 275015 ثانوية المسير

ي10320 ة التأهيلية بأزياللاسماعيل ايون  590158 ثانوية المسير

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مزدوج :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
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أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

التعليم االبتدائي

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل  اكالو 10321 284056 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل  ازريف10322 503371 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل محساس10323 276766 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل بوكيوض10324 531053 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل اعجان10325 331664 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل ايت موحو10326 433801 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل بنحدوا10327 475517 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل  جوهر 10328 333719 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل دودو10329 568069 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل قاسم10330 619607 ثانوية المسير

ي10331
ة التأهيلية بأزياللاسماعيل  لمب  362317 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل شهيد10332 488393 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل فتاح10333 285226 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل زاوي10334 293424 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل  هدازي10335 325943 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل  الموقت10336 335762 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل بولفرا10337 515758 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل  اجوت10338 492538 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل بنخوية10339 336891 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل برادي10340 335040 ثانوية المسير

ي10341
ة التأهيلية بأزياللاسماعيل ودرح  601469 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل  حادق10342 404643 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل بن عيش10343 328404 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل بوجنوي10344 301258 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل  فائق10345 361376 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل لشكر10346 358024 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل العمري10347 295842 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل ايتدارت10348 323960 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل الحيداوي10349 618729 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسمهان حافيظ10350 281145 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسمهان دروىسي10351 276524 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسيا مرصاد10352 309444 ثانوية المسير

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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التعليم االبتدائي

ة التأهيلية بأزياللاسية ايوىسي10353 385754 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسية بوخلوف10354 520883 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسية زفو10355 280500 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسية فجريوي10356 333008 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسية سليم10357 362323 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاسية الزهري10358 338752 ثانوية المسير

اق لمحدق10359 ة التأهيلية بأزياللاشر 524407 ثانوية المسير

ي10360
 
ف المدان ة التأهيلية بأزياللاشر 422184 ثانوية المسير

ف حرت10361 ة التأهيلية بأزياللاشر 345076 ثانوية المسير

ف الصلحي10362 ة التأهيلية بأزياللاشر 324759 ثانوية المسير

ف مندر10363 ة التأهيلية بأزياللاشر 261693 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاشواق اسمري10364 387999 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاصفري حنان10365 358963 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاعتماد بقال10366 361556 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاقادر لحسن10367 573164 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاقبال أيت احميدة10368 330795 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاكرام توفيق10369 332376 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاكرام وختار10370 329191 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاكرام بوهالي10371 532841 ثانوية المسير

ي10372
 
ة التأهيلية بأزياللاكرام الدحان 253837 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاكرام القادري10373 270618 ثانوية المسير

ي10374 ة التأهيلية بأزياللاكرام حض  258986 ثانوية المسير

ي10375
ة التأهيلية بأزياللاكرام المرض  367400 ثانوية المسير

ي10376 ة التأهيلية بأزياللاكرام الديان  327005 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاكرام يشهاب10377 349028 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاكرام  الزاويت10378 294595 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاكرام موساوي10379 249576 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاكرام مهلول10380 434091 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاكرام العسيلي 10381 344946 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاكرام دوهو10382 350039 ثانوية المسير

ي10383
 
ة التأهيلية بأزياللاكرام  خالف 310567 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاكرام المعز10384 337559 ثانوية المسير

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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التعليم االبتدائي

ي10385
ة التأهيلية بأزياللاكرام فرىسر 390177 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاكرام ايت صبحا10386 634997 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللاكرام  ايت ارهي10387 337336 ثانوية المسير

ي10388
 
ة التأهيلية بأزياللالجياللي شبون 278411 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللالحبيب عبدالنباوي10389 435211 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللالحبيب الخياط10390 438526 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللالحسن زيدوح10391 302643 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللالحسن  النارصي10392 546403 ثانوية المسير

ي 10393
ة التأهيلية بأزياللالحسن  القاض  454599 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللالحسن افاسكة10394 362206 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللالحسن عبدالدين10395 280917 ثانوية المسير

ف10396 ة التأهيلية بأزياللالحسن شر 590902 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللالحسن مكوار10397 363813 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللالحسنية فري    ح10398 308242 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللالحسير  لوز10399 270992 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللالحسير  مخلوف10400 268907 ثانوية المسير

323786 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  مزوز10401

286082 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  البدوي10402

267960 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  مزدو10403

291918 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  وغاض10404

489977 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  عمراوي10405

ي10406
299810 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  شفيق 

 ايتبنعلي10407
278804 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير 

405578 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  تزروالت10408

 ايتبنعلي10409
241949 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير 

532895 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  رضاع10410

259397 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير   أدعوش10411

512954 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير    أوكير10412

333946 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  وخاوش10413

ي10414
 
578624 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  احمان

329557 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير   بركات 10415

424794 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  لهوش10416

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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التعليم االبتدائي

وك10417 244979 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير   مي 

463652 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  ايت خدجو10418

546429 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  أيتعنسير10419

470927 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  اوخيدي10420

460265 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير   الوردي10421

ي10422
 
417401 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير   بهان

314574 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  احماموش10423

355323 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  بنجكير10424

ي10425  وعب 
288041 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير 

324134 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  اعيش10426

448346 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  ايت داود 10427

ي10428
 
457158 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  احمان

571413 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  أيت الحاج10429

329736 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير   خبوش10430

626023 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  الوردي10431

620653 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  اكوجيل10432

417304 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسير  حنتوم10433

297191 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالدرقوي حنان10434

469683 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالدريسية هبولة10435

ي ايت اوخيدي10436 260248 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالدهب 

ي نعيمة10437 383073 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالذهب 

ي سفيان10438 243850 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالراح 

ي 10439
 
589824 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالزبير مرزوف

340410 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالزهرة  وحود10440

469148 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالزهرة عاتق10441

347539 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالزهرة بوحافة10442

ي10443
300666 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالزهرة ليعيشر

341888 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالزهرة  صادق 10444

ي10445
 
454869 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالزهرة الحفيان

257705 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالزهرة إزويان 10446

304094 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالزهرة نورالدين10447

467736 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالزوهرة لمرابط10448
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التعليم االبتدائي

529837 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالساعيد احزيض10449

572814 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية زاهدي10450

252102 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية عاطي 10451

581038 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية جابر10452

433036 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية والريبان10453

433688 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية حمدي10454

297118 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية خشان10455

ي10456 274059 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية لحجوح 

315629 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية مرشيد10457

251358 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية بزياد10458

260454 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية  لعروىسي10459

ي10460
 
518803 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية الصادف

384974 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية  ناشيط10461

487051 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية والشيخ10462

555277 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية ابركي10463

450397 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية  بدر الدين 10464

362718 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية المعز10465

391328 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية أيت حدو10466

551153 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية بوشبورة10467

312011 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية البياض10468

363906 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية  مشاش10469

250836 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية مليح10470

590956 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعدية يداين10471

329940 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعيد امالل10472

524228 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعيد احمد10473

522117 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعيد المخروط10474

536224 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعيد بويشوا10475

310528 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعيد حافض10476

ي10477 571531 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعيد فراح 

276606 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعيد واقجا10478

505230 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعيد ادمام 10479

قاوي10480 303087 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعيد الشر
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اململكةاملغربية
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التعليم االبتدائي

254241 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعيد ايت منصور10481

426178 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعيد بزوي10482

279484 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعيد  وعب 10483

353897 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعيد ثمرة10484

496642 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالسعيد   مجدوب 10485

قاوي طاهري10486 295948 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالشر

ي10487 284969 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالصديق لقصيب 

545095 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالطالب حليمة10488

625790 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالطاهر إبريكان10489

10490
370849 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالطاهري مصطق 

475895 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالطاهري عزيزة10491

354932 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالطيب تيكونسا10492

426824 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالطيب أبوالصي 10493

ي صالح10494 492042 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالطيب 

519129 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالعالمي الهرش10495

ي سويبة10496 293894 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالعرن 

ي عمري علوي10497 269906 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالعرن 

361628 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالعالمي اضلوع10498

409053 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالعيد معرير10499

ي 10500 328672 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالغازي والطيب 

504119 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالفهيم لحسن10501

497413 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالقاسم طها10502

ة طالوح10503 281171 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالكبير

322095 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمحجوب لفقيهي10504

481486 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمحجوب  ايت الوحيد10505

341559 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمحفوظ يوسف10506

331350 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمحفوظ دادس10507

538461 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمختار بوصحيب10508

475178 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمختار  اقدور10509

619572 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  ايت ابا10510

  وعب 10511
331222 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق 

 عالي10512
535417 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق 
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413812 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  بوكندول10513

ي10514
503861 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  الخباىسر

521722 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  بلحيط10515

310983 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  اوكباب10516

520545 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  بنمامون10517

10518
245101 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق   تزوض 

 فتوكي10519
338603 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق 

 الصغير10520
397720 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق 

536810 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  رشيق10521

289794 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  الشائيب10522

ي10523
 
332762 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  العدران

ي10524
297227 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  العريشر

483535 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  امرضا10525

ي10526
326816 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  خليق 

290064 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  النفاد10527

 باسير 10528
379546 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق 

ي10529
293122 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  المخق 

324607 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  نادر10530

339703 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  ايت صالح10531

472133 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق   ياحفيظ10532

396379 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  اعوري10533

ي10534
345884 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  براض 

324528 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  حوشت10535

415574 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمصطق  عامر 10536

ي10537 617110 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمعطي عبد النب 

517650 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمعطي مباكر10538

542903 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمعطي بومنصور10539

497593 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمعطي  فراك 10540

339964 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمعطي العمري10541

495552 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمعطي مسعودي10542

315691 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمعطي بن الرقيق10543

356900 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمعطي لعوان10544
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ي10545
 
499334 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمكي الميمون

545489 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي ملوك10546

360307 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي الولولي10547

381437 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي كريم10548

يف10549 360458 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي شر

436909 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي خوي10550

256255 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي وكرى10551

ي10552
 
543010 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي صفصاف

278407 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي مزان10553

288710 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي شكوري10554

322855 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي مياهي 10555

372816 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي لعزيزي10556

514747 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي نافعي10557

502783 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي  هموا 10558

352610 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي ايت يدير10559

ي10560 291315 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي المير

499748 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي فوزي10561

603956 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي ورحو10562

478175 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي بوهدار10563

378911 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي  أرايد10564

ي صابر10565 508807 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالناح 

ي  العرساوي 10566 432644 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالناح 

284883 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام البداوي10567

549849 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام  ايت تلونت10568

411747 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام اوبوح10569

ي10570 512520 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام الكمير

337259 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام شاكير10571

392782 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام زكرياء10572

391777 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام  بكري10573

351538 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام لمدون10574

423321 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام حمدي10575

296611 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام القمراوي10576
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ي10577
325944 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام العثمب 

324057 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام الراعي10578

326632 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام جمال10579

276357 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام السعدي10580

375542 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام اشمالل10581

298404 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام قيدا10582

ي10583
 
419706 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام فنان

568647 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام خالدي10584

296887 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام الحناوي10585

274921 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام مظلوم 10586

251663 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام مستور10587

404334 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام  بوكريم 10588

284035 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام الفقير10589

ي10590
 
473881 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام المزيان

359994 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالهام  الغالي10591

450152 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالياس بنعبد هللا10592

321484 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالياس الفالحي10593

291987 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللام العيد وخميس10594

560735 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال بازهرة10595

484864 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال الرفيق10596

ي10597
 
416628 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال الراف

262499 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال زناوي10598

ي10599 387188 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال وصير

383282 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال وردان10600

ي10601
 
291631 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال سوف

ي10602
 
368281 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال مغران

ي10603
 
481618 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال رزف

372282 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال العساىسي10604

ي10605
460422 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال الحفيط 

301267 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال شمالل10606

609546 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال خليل10607

284459 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال الرابو10608

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

324909 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال بلحسن10609

338595 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال قشبالي10610

425574 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال زوهري10611

269127 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال زيري10612

431947 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامباركة السعيدي10613

ي 10614
 
313599 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامباركة  مرزوف

393111 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامباركة كركوب10615

ي10616 464921 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامباركة لغبير

428315 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامحمد لقزابري10617

487081 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامحمد أسوار10618

345257 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامل بنمالك10619

567755 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامنة الدعبوز10620

ي10621 342431 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامنة ناح 

308205 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميمة  بشكري 10622

364071 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميمة زوطان 10623

255191 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميمة ابوالعالء10624

ي10625
312601 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميمة  طريق 

ي10626
 
436425 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميمة الخلوف

383012 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميمة الشاب10627

313228 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميمة السالمة10628

358044 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميمة تسكل10629

476638 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميمة لمسيكد10630

388866 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميمة  المرابط10631

320903 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامير  ديالل10632

340116 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامير   اصبان10633

399356 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامير  العكاري10634

267873 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامير  العباىسي10635

277340 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينة بوحليم10636

623902 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينة حجوب 10637

384326 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينة بوروس10638

528609 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينة فخرالدين10639

437851 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينة ايت حدو10640

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

391710 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينة بولعتارس10641

ي10642 306814 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينة اوتورن 

ي 10643
 
352990 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينة الديان

ي10644
 
271762 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينة المعطوف

525286 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينة  مصباح 10645

456074 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينة بجدة10646

591635 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانتصار حلوم10647

388760 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانس المعطوب 10648

ي10649
467263 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانس  سح 

489714 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانس الحواضي10650

ي10651
518119 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانس يوسق 

293455 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانس الصبار10652

275696 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانس حمزى10653

593033 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانكيس رضوان10654

ي10655
 
303423 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانوار الحدان

576227 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانوار الدخيشي10656

328163 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانوار ايوب10657

250928 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانوار  السائح10658

397688 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانوار زين10659

450775 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانوار الحصار 10660

312818 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاوكرا  ياسير  10661

ي10662
279269 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاية حفيط 

297695 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايت عدي جواد10663

283978 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايزة بلعيدي10664

ي10665 287212 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايزة مجدون 

509877 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان اسفنتح10666

346346 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان كبدي10667

ي10668
 
465412 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان الحرف

349294 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان  الزهار 10669

576264 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان عسون10670

282275 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان واعراب10671

391331 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان برحوت10672

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

334864 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان حصال10673

353816 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان وفاق10674

380029 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان فنان10675

ي10676
 
346039 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان عدنان

322220 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان الناظري10677

ي10678
324300 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان فاطب 

317601 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان داد10679

286150 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان  مرتض  10680

514078 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان  نخال10681

ي10682 255061 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان ولعرن 

ي10683 529186 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان  الناتح 

532615 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان  بنحميد10684

487347 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان السبعي10685

362768 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان مطيش10686

405542 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان بوجبير10687

312194 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان بور10688

348106 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان بن المكرود10689

244671 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان فجري10690

311205 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان جرير10691

620429 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمن الباهية10692

256940 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمن لشهب10693

383170 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمن الوالي10694

355580 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب لكصير10695

ي10696 335757 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب الراح 

531695 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب السحراوي10697

ي10698
403040 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب اشنب 

281771 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب المعزوز10699

268926 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب  وجوظن10700

409182 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب عبد الصماد10701

462720 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب لعفو10702

394252 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب  ايت علي10703

360514 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب عبيس10704

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
23258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

300205 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب شعالل10705

241176 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب اخالق10706

ي10707
284522 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب ادفيق 

341868 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب بوكيوض10708

269236 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب  ايت تمودا 10709

546002 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب احنصال10710

ي10711
 
526246 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب بن المدان

347068 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب  الزاكي 10712

274309 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب بوكطيب10713

432086 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب لبيهي10714

369674 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب كورايت10715

375086 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب اختير10716

253706 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب بعقلي10717

463141 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب الزهري10718

587854 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب مقبول10719

ون 10720 519315 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب  جي 

243548 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب بكري10721

328419 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب ايت ابا10722

414440 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب المخروط10723

568851 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب صواب10724

435051 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب ايت ابادوا10725

549033 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب ادريشي10726

343090 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب واعراب10727

295784 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب موهو10728

594157 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب العشي10729

ي10730
421527 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب العياىسر

505844 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللباحو حليمة10731

433875 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللباسمة عيشية10732

311191 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبايوت مريم10733

ي اإلدريشي10734
 
289875 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبثينة الجرمون

268660 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبدر الداودي10735

429319 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبدر النوري10736

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
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 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

586859 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبدر عاللو10737

529483 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبدر العرشاوي10738

331061 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبدر اعال10739

319784 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبدر حيمود10740

503240 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبدر محمدي10741

452992 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبدر القادري10742

440884 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبدر اوسعدن10743

498504 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبدر الدين لهنادي10744

321619 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبدر الدين  عضي 10745

480327 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبدر الدين بواحمد10746

285102 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبدر الدين سعون10747

ي10748 472624 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبدر الدين ناح 

261664 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبدرالدين موهيمان10749

306732 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبدرالدين تومي10750

434259 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبديع اوصغير10751

459793 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبديعة مسعودي10752

يكي10753
353658 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبديعة الشر

ي10754
 
355117 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبديعة السليمان

ي10755
292121 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبديعة  بليع 

ي10756
 
590523 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبديعة الرازف

473996 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبديعة اكرام10757

270670 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبديعة سكاد10758

ي10759 285101 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبديعة لعسير

ي10760 483044 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبديعة امير

280944 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبديعة قدوري10761

391948 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبديعة السعدي10762

325811 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبديعة فكاك10763

566470 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبديعة  الطاهري10764

294331 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبديعة لحريش10765

266138 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبرابحي نجوى10766

254740 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبراهيم طلحة10767

496993 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبسمة وتاب10768

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

472159 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبسمة نايتعلي أمصاد10769

ى ازهرة10770 512378 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ى هارة10771 512010 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ى  الهادي 10772 328844 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ي10773
 
ى حمان 303955 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ى كري10774 611485 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ي10775
 
ى العمران 275613 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ي10776
ى فتوح  314256 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ي10777
 
ى مدان 422006 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ى  رامي10778
306850 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ى وبن عمر10779 251971 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ى الهاشمي10780 302795 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ى إملوان10781 592025 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ى مشكور10782 382112 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ى هياللي10783
270080 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ي10784
 
ى الفاروف 358805 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

وكي10785 ى مي  269550 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ى  العمراوي 10786 470724 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ى  منصيف10787 332844 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ى معي10788
521675 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ى بلعيدي10789 270188 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ى شابو10790 340108 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ى امجار10791 366390 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ى مجاهد10792 467081 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ى أوموي10793 321820 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

ي10794
ى الحفيط  460838 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبشر

318530 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبالل ضاوي10795

264150 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبالل الشيدي10796

309718 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبالل احدو10797

330650 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبلحاج السعيد10798

504729 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبلكاسم وهيم10799

385430 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبن الحبيب  فدوى 10800

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

335702 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبن الحوى ليلة10801

ي  حسن 10802
 
488729 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبن المدان

353854 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبنارص بنداود10803

وينة  فاطمة الزهراء10804 442573 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبي  

306778 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبنعاشير  ززولي10805

409045 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبهيجة جباح10806

ي10807 290884 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبهيجة التاح 

298227 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبهيجة بوركبة10808

494918 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبهيجة أساسير 10809

596973 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبهيجة برداوي10810

489641 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبهيجة وكريم10811

277843 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبهيجة حدادي10812

245134 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبهيجة ابريكش10813

545765 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبهيجة   ملك10814

332834 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبهيجة الحافة10815

580928 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبهيجة ستار10816

417947 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوبكر  اوعزي10817

454578 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوجمعة لكيمة10818

244437 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوجمعة عزمي10819

507432 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوجمعة مديد10820

396922 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوجمعة حمي10821

592114 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوجمعة المطوع10822

367080 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوجمعة الحسناوي10823

250977 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوجمعة بادو10824

252854 ثانوية محمد السادس التقنية بأزيالل باهوم بوجمعة10825

285476 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبورقيوي نادية10826

340571 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوشب  اجدي10827

ة انفاوي10828 479768 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوشر

10829
ة بريعير  297020 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوشر

ة قندوىسي10830 455525 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوشر

ة المكيلدي10831 329128 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوشر

ة بورباح10832 297619 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوشر

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

10833
 
اف ة شر 351878 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوشر

ي10834
ى أعتامب  246623 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوشر

ى الفاىسي10835 316113 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوشر

ى فائز10836 357910 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوشر

ى بوركبة10837 298537 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوشر

ى  فرتاحي10838 418241 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوشر

ى ناور10839 467784 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوشر

ى اوسو10840 389979 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوشر

ى بلحية10841 265560 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوشر

245045 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوعزة   امرعوش 10842

393273 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللبوقدير لطيفة10843

ي حسناء10844
442238 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللتابيب 

302174 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللترية مذنيب10845

393632 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللتودة احنحاو10846

323276 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللتودة مجوض10847

322821 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللتودة  بركي10848

306254 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللتودة الشاوي10849

304177 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللتورية امزيلن10850

ي10851 540509 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللتورية صي 

288708 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللتورية  الفتح 10852

355400 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللتوفيق عقاوي10853

274012 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللتوفيق تكنة10854

595598 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللتوفيق العوان10855

ي10856
 
507340 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللتوفيق حسان

289698 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجابري  نجوى10857

295284 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجليلة العرباوي10858

507266 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجليلة قنان10859

307489 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجليلة محمدي10860

569890 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجليلة البارودي10861

550596 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال اسيدي10862

370637 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال بلعيد10863

365031 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال النارصي10864

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مزدوج :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

التعليم االبتدائي

259007 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال وازنت10865

488890 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال  أيتصحا10866

ي10867
503956 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال عطيق 

468186 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال فرحات10868

328279 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال هنير 10869

251868 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال بادو10870

311217 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال  العطاوي10871

548154 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال  ايتوس10872

590834 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال  ايتعدي 10873

300755 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال  فرحات10874

346009 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال نور10875

10876
547470 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال الرض 

306625 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال بوستة10877

476122 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال ايت عمر 10878

269950 ثانوية محمد السادس التقنية بأزيالللالجمال و10879

533591 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال الباز10880

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال  امغار10881 341368

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال بومزوك10882 507153

ي10883
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال بوحسب  424778

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال ارح10884 291101

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال الديغوىسي 10885 344364

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال اسكو 10886 331010

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال شعيب10887 261713

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال حسان10888 472258

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال فاضيل10889 345237

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال بن خلوف10890 490418

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال الدريجا10891 475719

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال الشتوي10892 283836

ي 10893
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال  المحفوط  555195

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال كرومي10894 282904

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال احنصال10895 262022

ي10896
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال الفلمان 446848
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ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال اعبو10897 476288

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال مسافر10898 426855

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال ايداين10899 246395

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال الخيام10900 384931

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال العمري10901 363991

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال  خرناف10902 445332

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال مشوري10903 496113

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال السعيدي10904 525231

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال لمسلك10905 262491

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمال نسمويا10906 291234

ي10907
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمبلة عاتق  361468

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجمعة القضي10908 525954

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة جومدي10909 482954

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة افرىسي10910 401747

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة البحري10911 451655

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة  بوطبيبة10912 607021

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة بومكماك10913 479805

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة قصطال10914 320305

ي10915
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة مومب  314573

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة الغزوي10916 316990

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة امزان10917 333669

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة أوخجب 10918 561977

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة  السعيد10919 362940

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة تطروفير 10920 542624

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة  امزيل10921 303969

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة موالوي10922 343990

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة  الغالي10923 441604

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة البحراوي10924 456188

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة فتوح10925 295666

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة ايت عيش10926 289487

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة  البحري10927 328151

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة جاكج10928 284338

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
30258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة  ايدحمان 10929 382217

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة  اهديدي10930 460468

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة  بوراس10931 520887

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة  مورادو10932 258908

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجهاد زعيمي10933 276675

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجهاد هروس10934 336047

ي10935
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجهان ليمون 366563

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجهان بهزاز10936 285348

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجهان ملوكي10937 242863

ي10938 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجهان المرتح  243097

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجهان النعناع10939 274840

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجهان ماحي10940 277203

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجهان افططاح10941 325236

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد مزوار10942 391398

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد اصيلي10943 559693

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد المقتدير10944 326957

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد بركايو10945 295256

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد العطاوي10946 294899

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد اعسكالن 10947 285893

ي10948 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد صوان  312971

ي10949 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد حجاح  538766

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد البكري10950 504981

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد البوزيدي10951 288684

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد اويشو10952 387437

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد قاسمي10953 310679

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد بوهو10954 283589

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد أبولي10955 366784

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد ملوكي10956 347546

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد النحال10957 304354

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد محروش10958 450621

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد ضعيف10959 248736

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد اوتوشنت10960 365855

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد بطاح10961 413927

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد عضوش10962 286057

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد زعطامي10963 532559

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد فتاح10964 267022

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد عبد العزيز اغزيف10965 525593

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجودية تغزوت 10966 351482

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجيهان عالمي10967 286968

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجيهان المساعدي10968 624918

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجيهان الشكدالي10969 530299

ي10970
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحاتم اكض  449544

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحادة شفيق10971 418883

ي10972
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحادة شيح  464345

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحافظ الشامي10973 297465

ي10974
 
اف ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحافظ شر 325605

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحافظ بوالهناء10975 318469

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحافيظ بوساق10976 342147

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحافيظ الساحلي10977 342680

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحاكمة صابر10978 572313

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحامد أيت مري 10979 329742

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحبيبة غانم10980 456831

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحبيبة  ايت يوس 10981 320138

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحبيبة اغزاف10982 354560

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحبيبة ادريشي10983 287825

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحجاج نهضاوي10984 284871

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحجيبة  أمغراس 10985 560084

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحجيبة علوان10986 510310

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحجيبة ابن ادريس10987 256713

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحجيبة رشيد10988 310316

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحدة ايكن10989 457201

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحديفة  واعزيز10990 587040

ي10991 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحرية اوعب  253094

ي10992 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسام ذاهب  504836

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسام بولعراس10993 252017

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسان عزي10994 485955

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحساين ابن عمر10995 460139

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحستاء بوهالل10996 361450

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن بلعيد10997 320010

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن عبدالدايم10998 275097

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن أحرشان10999 597549

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن  عالوي11000 595123

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن بن يشو11001 322112

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن توراوين11002 302924

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن حجاج11003 292736

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن مؤقر11004 462850

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن بوشاف11005 348189

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن جناحي11006 563680

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن إݣنماس11007 392064

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن ايت كروم 11008 469396

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن اعطا11009 283204

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن منشود11010 592931

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن الفاتحي11011 356189

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن اإلبراهيمي11012 295035

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن مجاطي11013 329820

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن العزيزي11014 612233

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن بوضهر11015 380657

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن  أطالىسي11016 446761

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن الطالب11017 422031

ي11018 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن  الراح  592901

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن  الدرقاوي11019 525625

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن لشكر11020 402844

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن ارح11021 292314

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن ناجح11022 354291

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن وزينبة11023 307880

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن اتقبليت11024 338483

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن ابعوش11025 594507

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن احنصال11026 385304

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن بن خدة11027 293370

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن السامي11028 624543

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن ايت شي11029 291476

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن اباية11030 323905

ي11031
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن لطيق  473297

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن دهاب11032 259627

ي11033
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن حلوان 265228

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن اجباري11034 410797

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن لغمام11035 521153

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن العشي11036 338740

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن داودي11037 287229

ي11038
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن تاف 337452

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن العمري11039 464617

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن  بن حمو11040 436483

ي11041
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن بركاىسر 418441

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء مسعاف11042 346169

ي11043
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء لوكرن 460019

ي11044 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء صي  443827

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء الصاهير11045 434875

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء كبوري 11046 529919

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء أزمير11047 452614

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء اوعكي11048 619796

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء بولفرا11049 561658

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء عمار11050 327702

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء حديس11051 368869

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء حدادو11052 311151

ي11053
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء   االمان 459023

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء تفالة11054 421772

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء السعيدي11055 323833

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء بتكنفوت11056 547700
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فاوي11057 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء الشر 312962

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء زواد11058 352513

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء فضيلي11059 446444

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء  احطيشة 11060 268905

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء عريف11061 324577

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء  الحيدادي 11062 419969

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء السعيدي11063 302139

ي11064 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء نصير 420699

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء املوي11065 408774

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء حسناوي11066 344368

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء الرافعي11067 270205

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء بوحميا11068 456706

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء بوحسير 11069 446181

ان11070 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء بوجير 304391

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء الكرطاوي11071 539425

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء بن ودة11072 571576

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء بنمريم11073 309980

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء بازهرة11074 448882

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء قاش11075 357123

ي11076
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء الخمليشر 265867

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء مخطري11077 355107

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء سالمي11078 469495

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء هنداوي11079 315935

ي 11080
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء أيت غب  282553

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء وعملك11081 337325

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء حماوي11082 334153

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء وعتو11083 493845

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء الوردي11084 512561

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء زهير11085 251822

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء سارو11086 583055

ي11087
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء بلوف 347242

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء وتمغارت11088 459301
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ي 11089
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء حناف 555165

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء خالص11090 304197

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء بحمد11091 241527

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء الشلحاوي11092 312860

ي11093
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء كدران 443760

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء مامون11094 391785

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء القضي11095 343481

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء اوغنيش11096 352327

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء دمو11097 322846

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء ايت احماد11098 323112

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء عدالش11099 510241

ي11100 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء فرح  258860

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء عاشر11101 273460

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء العالوي11102 566636

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء خربوش11103 309928

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء سلي11104 249185

ي11105
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء الوشوان 456502

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء الزائري11106 589435

ي11107
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء الدحان 257717

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء بومنصور11108 365611

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء داروانو11109 434747

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسنة اوفاطنة11110 297161

ي11111
ي لگريب 

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسب  310855

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسنية امعتب11112 323987

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسنية جبار11113 484661

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسنية كروم11114 302871

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسنية اتهاهما11115 441703

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسنية زهير11116 346238

ي11117
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفصاء  لطق  275437

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفصة  خالي11118 263415

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفصة يارود11119 273054

ي11120
يق  ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفصة الشر 394713
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ي صالح11121
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيض  303236

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظ مسلم11122 345002

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظ موزون11123 472757

ي 11124 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظ  العنير  304496

ي11125
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة والضب  371401

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة  احتاسن11126 416862

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة وهراد11127 544350

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة اكرام11128 333723

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة دادىسي11129 419928

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة  غبوس11130 402100

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة  محداش11131 323696

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة  حفيظ11132 394523

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة  فاضلي11133 568843

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة وعائشة11134 321858

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة بنداوودي 11135 325158

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة الداعمت11136 311585

ي11137 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة  دهب  442475

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة زهيد11138 337710

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة حكيم11139 564675

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة عاللي11140 291298

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة  المود11141 325472

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة  مرزوك 11142 515036

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفيظة موجان11143 335518

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحكيم ازعبر11144 269792

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحكيم  أغديش11145 258749

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحكيمة مجاد11146 263637

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحكيمة موبارك11147 478522

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحكيمة الزمون11148 353039

ي11149 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحكيمة طون  444294

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحكيمة أيت إبوح11150 630812

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحكيمة مطيع11151 471027

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحكيمة لمصدق11152 570429
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ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحكيمة الرامي11153 342423

ة11154 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحكيمة  صبير 394146

ي11155
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحكيمة  السعدون 326189

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحكيمة ابالل11156 417028

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحكيمة براهمي11157 276236

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحليمة  هروي11158 514366

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحليمة المجدوب11159 387078

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحليمة منون11160 274287

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحليمة غفار11161 269849

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحليمة السعدي11162 277925

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحليمة اعبو11163 612682

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحليمة المحمدي11164 244344

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحليمة بوتمزكير 11165 312160

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحليمة ابخباخ11166 324680

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحليمة  اوبوخو 11167 245492

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحليمة الباشا11168 465458

ي11169
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحليمة الكتان 518237

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحليمة معتمد11170 535585

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحليمة احنصالن11171 458854

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحليمة سعداوي11172 309492

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحليمة  لغفير 11173 303612

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة أعالم11174 271627

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة جدي11175 448273

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة قسومي11176 556406

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة فاضل11177 457345

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة العلمي11178 280669

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة صلحوي11179 482543

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة تسخير11180 438862

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة بوكمازي11181 275216

ي11182 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة شكون  321323

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة سمنان11183 417611

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة ابوسعيد11184 322033

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة عوبيد11185 410859

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة سيلوح11186 329961

ي11187
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة محفوط  579502

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة لمنعم11188 258512

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة  دحدي 11189 306006

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة بلمومن11190 315917

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة  البهاوي 11191 264256

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة  وعزيز 11192 315601

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة عطاري11193 598869

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة ايت بوطيب11194 363714

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة مركدان11195 287119

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة افجاعن11196 428906

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة  عيدوه11197 268469

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة لوز11198 359166

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة كبدي11199 628941

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة حداوي11200 273902

ي11201
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة لعالون 503941

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة اوغولد11202 301874

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة معاهيد11203 600370

ي11204
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة جارمون 460348

ي11205 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة مدهب  440016

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة  عاللة11206 348342

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة أوريك11207 560391

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة نيتشا11208 251976

ي11209 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة لمعير  607131

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة وعراب11210 518639

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة  عتيق 11211 578201

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة تاج11212 322330

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة محتفظ11213 408890

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمو لعفو11214 401365

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحميد حنتوم11215 524244

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحميد احتاسن11216 381639

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحميد ارحو11217 284885

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحميد بوفردة11218 448826

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحميد الربيب11219 477588

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحميد ربيع11220 547667

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد  فكير11221 579092

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد المهداوي11222 446147

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد وعزيز11223 300406

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد والشيخ11224 363154

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد شباح11225 420012

ي 11226 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد اليعقون  397178

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد اتاعيت11227 414054

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد أفركال11228 316777

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد رسام11229 299829

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد ملوان 11230 353730

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد  معزوف11231 340121

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد ايت اعمرو11232 330894

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد بوزال11233 419583

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد احربيل11234 485884

ي11235
 
ان ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد الي  267314

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد  الدرعي11236 265262

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد زروال11237 439721

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد تغزوت11238 258781

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد حشي11239 568635

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد رشيق11240 366477

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد ايت كاوزكيت11241 422962

ي11242 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد حبيب  511093

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد عمار11243 297327

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحميد مشكوري11244 396334

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان  تغزوت11245 291646

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان ابو الوفاء11246 298892

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان  لعظيم11247 300514

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان ايامينة11248 310142

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان  لمشنق 11249 403808

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان الناوي11250 351862

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان ابقاس11251 304517

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان رشيدي11252 451507

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان بنغا11253 489451

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان سعيدي11254 293695

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان ابراي11255 473711

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان لوزي11256 467097

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان زي11257 418870

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان لغمام11258 355950

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان أحرشان11259 531537

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان اعموم11260 328978

ي11261
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان حسيب  470246

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان لوضفة11262 478641

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان ايت ابزو11263 340886

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان النارصي11264 505642

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان سميع11265 535893

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان اوصالح11266 331615

ي11267
 
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان بنعلوان 328032

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان  الهسوف11268 456560

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان بامي11269 611195

ي11270
 
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان  الرحمان 597545

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان كروم11271 376477

ي11272
 
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان   سكتان 554575

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان علوان11273 465567

ي11274
 
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان  زغالف 321567

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان اروى11275 482929

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان القسيمي11276 411789

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان اججيك11277 501067

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان معروف11278 461846

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان أيت عدو11279 526400

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان اولهي11280 285216

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي11281 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان بصير 340430

ي11282
 
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان عثمان 420560

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان الزاهي11283 274827

ي11284
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان حميب  282042

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان  إفرض11285 323149

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان اوعمي11286 281555

ي11287 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان مح  499784

فوي11288 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان  شر 520204

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان أيت وليعد11289 329654

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان بن عبيد11290 263759

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان افرىسي11291 307768

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان اتمكونت11292 308633

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان ايت حسير 11293 303433

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان كوطاس11294 279427

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان اسدرم11295 354795

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان زراوي11296 347335

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان حيشي11297 358759

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان وعريش11298 347094

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان  اعبادة11299 324458

ي11300
 
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان الواف 470104

11301
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان اكلير  593798

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان سالم11302 330942

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان غيالن11303 276773

ي11304 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان ايت عان  463977

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان بنور11305 253853

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان حكوش11306 311279

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحنان بنضام11307 300894

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحورية رياح11308 363683

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحورية شوقير11309 311583

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحورية البوزيدي11310 306929

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحورية  منصوري11311 250339

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحورية امسناو11312 261722

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة أبراغ11313 295522

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة داوديم 11314 437538

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحيات شفيق11315 297635

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة سالم11316 365196

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة اباري11317 283855

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة بنان11318 461476

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة اغغاي11319 612432

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة بالحسن11320 526927

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة بوعزاوي11321 419486

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة بوكار11322 254074

ي11323
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة مومب  243154

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة وعال11324 281835

ي 11325
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة  اوشكب  247250

نوىسي 11326 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة الي  478520

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة الشافعي11327 437031

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة حمدي11328 297033

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة التادلي11329 466615

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة يارور11330 444874

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة نعناعي11331 478964

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة عزوزي11332 401652

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة ابروك11333 541719

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة   بنحسو11334 399003

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة سقام11335 299402

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة اليساع11336 540643

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللحياة ورحو11337 291333

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد أكتاوي11338 436874

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد أيوسف11339 308318

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد البطاح11340 248362

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد إمداحن11341 273446

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد  فاهم11342 244751

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد ايتحركيت11343 260362

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد دادا11344 305187

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد  ظريف11345 507780

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد الزين11346 248297

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد ركاع11347 524117

ي11348 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد شعب  556489

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد  ايتعدي 11349 403477

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد الكطرة11350 432537

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد أمير 11351 542734

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد اللوبان11352 330843

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد كجعوت11353 283359

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد قسيمي11354 315234

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد قشاش11355 272138

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد الفرساوي11356 418162

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد قجيج11357 465605

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد السماللي11358 261630

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد أورير11359 570929

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللخالد حنير 11360 352889

ي11361
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخالد  راض  254046

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخالد ايت باعزا 11362 527337

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخالد قاىسي11363 343712

كة 11364 الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخالد  ايتي  291759

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخالد ايت حدوش11365 615438

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخالد وتزروت11366 620866

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخالد  برادي11367 345184

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخالد النوحي11368 401261

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخالد  ايتيصحا11369 484446

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخالد اد المدن11370 288868

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخالد نياب11371 260494

ي11372
 
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخالد الميمون 445407

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخالد عاللي11373 455489

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخالد رضيمي11374 361924

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخالد عادل11375 476672

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخالد بنحدو11376 420868

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي11377
 
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخالدة بومروان 358773

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخاليد اورزوق11378 320525

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخاليد حدوي11379 251800

ي11380
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخدوج غاىسر 518985

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخدوج  خبير 11381 333951

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة البوعبيدي11382 495857

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة محسن11383 386179

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة فاتح11384 360537

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  قشاش 11385 378205

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة الرشيدي11386 544929

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة بنماح11387 333932

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  أكندوي11388 329593

ي    ع11389 الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة الي  574498

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة الهاشمي11390 346308

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة مساعيد11391 415249

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة حجاج11392 358800

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة المرىسي11393 318279

ي11394
 
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة الزيتون 452669

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  حلو11395 573749

ي11396 الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  الذهب  424621

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة نزيه11397 398081

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة ايتمبارك11398 436133

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة غباوي11399 345017

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة التادلي11400 466824

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة بويضمان11401 436604

ي11402
 

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة الدغوع 383018

11403
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة صفصق  287320

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  توعطي11404 483904

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة إلهامي11405 282514

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة حبيب هللا11406 279175

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  مومان11407 317629

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة توفيق11408 555409

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
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 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  اوعبود 11409 279174

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  ايت سعيد العيد11410 311255

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة بوعالم11411 434873

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة خمريش11412 465724

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة الشلح11413 386905

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة لهوير11414 292721

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة نعام 11415 488345

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  البدري 11416 262840

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة الشيهب11417 497359

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة جوهري11418 339743

ان11419 الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة مير 345061

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة الحناوي11420 303208

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  اشمال11421 552808

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة العماري11422 316238

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة ابغيبغ11423 271082

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  زكري11424 284531

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  نعمان 11425 427893

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة الدرويش11426 427625

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة اقجاعن11427 486684

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة براقش11428 314887

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة أخوبير11429 552849

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة مليح11430 517175

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة حنير 11431 465695

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  رامي11432 275984

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة ايت يوسف11433 382662

ي    ع11434 الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة المخي  438082

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة العالوي11435 580301

ي11436
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة الحبشر 326809

ي11437
 
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة العمران 465639

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  اتينش 11438 304042

ي11439
 
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة لعنان 438642

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة اعياض11440 519739

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة بريطيل11441 276672

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  اوجابر11442 528837

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة إسماعيلي11443 303978

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة خالد11444 262947

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  حوت11445 296469

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  بورفاض11446 277422

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة محسن11447 447186

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة صمودي11448 347483

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  بودالل11449 585016

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة عفار11450 258351

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة أكوجيل11451 304640

ي11452
 
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة علوان 467029

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة لوضيفة11453 331795

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة فخاري11454 408148

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة بوعدي11455 309330

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة رضوان11456 441128

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة رشيد11457 315191

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة اليور11458 498927

ي11459
 
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة لحيان 341871

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة قزميم11460 600446

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  اخواض11461 486663

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة النشاطي11462 334013

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة المرابط11463 274237

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة حجار11464 321960

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة العاصمي11465 330872

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة هاشمي11466 320532

ي 11467
 
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة  زيتون 278353

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخديجة   جيجان11468 351518

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخلود قسوي11469 255599

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخلود فضولي11470 243539

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخليفة  قصطال11471 256387

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخليل  كرو11472 587942

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخليل فرحاوي11473 252983

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخليل نجيب11474 398707

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخليل جناح11475 356164

ي11476
 
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخليل  ودان 581041

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخليل بنكي11477 243261

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخميس زانع11478 340417

ي11479 الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخولة عقب  299575

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللخولة عتيق11480 332620

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللخولة  إسماعيلي 11481 338376

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللخولة غزاف11482 430015

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللخولة كريت11483 504848

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللخولة  الهاشمي 11484 343634

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللخولة زروالي11485 304348

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللخولة الدريوش11486 529227

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللخولة سيمو11487 305079

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللخولة بوفنان11488 546795

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللدريس وشغوي11489 315926

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللدالل اوعالل11490 458329

ادي11491 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللدنيا الشر 374148

ي11492
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللدنيا المحفوض  363551

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللدنيا عبو11493 502559

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللدنيا سالمي11494 354286

11495
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللدنيا لخض  322395

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللدنيا نارصي11496 288650

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللدنيا العاللي11497 274047

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللدنيا خليل11498 319990

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللدنيا زني 11499 348330

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللدنيا   والهري  11500 306636

ي11501
 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللدنيا ميمون 280409

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللدنيا الهركال11502 423762

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللدنيا فتح هللا11503 518074

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللدونية  شكرهللا 11504 305869

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرائد نجيب11505 446262

ي 11506
 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرابحة العثمان 336046

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرابحة طويل11507 400003

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرابحة عبدي 11508 312944

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرابحة مزوز11509 443264

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرابحة  اماعي 11510 417085

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرابحة اوبلحسن11511 345910

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللراضية تمالل11512 319829

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرامية أربعطي11513 254750

ي11514 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللراندة دراح  248529

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرانيا شليح11515 460223

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللراوية كريم11516 297172

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرباب موهيمان11517 301058

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرباب العطاوي11518 429107

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرباب بكرين11519 383840

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرباب اعجيبات11520 433904

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللربيع الخياطي11521 439405

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللربيع امير 11522 283509

ي هللا11523
 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللربيع الرجاء ف 254930

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللربيع بدر11524 349297

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللربيع جواد11525 348841

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللربيع ابيه11526 444707

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللربيعة بركوش11527 449054

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللربيعة  مزوار11528 255387

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللربيعة  سالم11529 414517

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللربيعة أيت براهيم11530 289052

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء سلوك11531 245271

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء  حجاج 11532 355874

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء الهادي11533 511399

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء شمشي11534 499511

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء براس11535 320312

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء جمعاوي11536 323891

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء اعماجو11537 336989

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء يوسف11538 488003

ي11539
 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء جنان 418000

ي11540 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء حبيب  322923

ى11541 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء ارص  487309

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء فالح11542 399475

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء اعسيلة11543 296966

ي11544
 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء أوسعدن 258796

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء  البحري11545 355833

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء نجوي11546 275504

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء اشبو11547 453236

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء عبة11548 389004

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء اقجاعن11549 349251

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء الضاوي11550 286067

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء  قوبيس 11551 544885

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء ايت ىسي ابيه11552 603052

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء عليلت11553 401645

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء  الرشدي 11554 312288

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء بوشغيالت11555 454370

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء الصديق11556 337736

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء العرش11557 311492

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء مالك11558 326861

ى11559 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرجاء بوشر 287884

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرحاب امحمدي11560 607373

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرحمة ناصير11561 557218

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرحمة قديري11562 410510

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد عصيب11563 562637

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد  المعتمد 11564 398231

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد  بخان 11565 296828

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد الهجمي11566 272910

يش11567 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد الحير 440602

ي 11568
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد  أرض  272629

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد المير11569 308734

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد اللوزي11570 294444

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد حفيظ11571 489257

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد  العامري11572 319641

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد صالحي11573 626000

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد الشناوي11574 455403

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد اقجاعن11575 441061

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد عبدي 11576 419309

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد زهدي11577 564117

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد هاشم11578 485449

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد الركيك11579 448241

ي 11580 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد  تشب  402904

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد زين الدين11581 399589

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد ايت ملوك11582 326520

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد فاتح11583 289427

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد شهبون11584 525950

ي 11585 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد عيب  620617

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد الحاميد11586 459049

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد التونشي11587 272683

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد باح11588 351542

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد  زنفور11589 574434

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد العماري11590 381703

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد  بوحيفظ 11591 465241

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد اشاوي11592 282852

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد  أجبير11593 564574

ي11594
 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد التاف 327605

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد رحمون11595 362782

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد بويسفير11596 550265

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد شكري11597 447586

ي11598
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد الغاىسر 320990

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد بومركود11599 450077

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد الصالحي11600 491482

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
51258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي
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ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد ايتمالك11601 582952

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد العشي11602 390816

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد  ليموري11603 240902

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد إحضارن11604 483235

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد اكوجيل11605 304238

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد تعقت11606 330770

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد فهيم11607 273353

ي11608
 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد الكون 481084

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد عابيد11609 295176

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد المدكوري11610 443814

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد بروز11611 258402

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد  اكماض11612 615613

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيد العطاوي11613 312568

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيدة حليم11614 262186

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيدة تورعير 11615 561391

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيدة بوهدار11616 257856

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيدة حسو11617 469715

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيدة وغاض11618 331821

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيدة المغاري11619 294948

ي11620
 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللرشيدة العمران 330875

ي11621
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيدة  عيدان 436280

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيدة  جابري11622 592201

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيدة ايت علي 11623 307352

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيدة الشليحي11624 496574

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيدة مندر11625 348113

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيدة الغاوري11626 607532

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيدة بويسفير11627 583944

ي11628 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيدة وهب  350185

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيدة غودان11629 358004

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيدة سالم11630 514393

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيدة القادري11631 463438

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيدة  عباش11632 354408
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ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيدة العاللي11633 571101

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيدة  خوي11634 449689

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيدة ايت الحاج11635 610049

ي11636
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيدة المرزوف 569454

ي11637
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضا الهان 296236

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضا القاسمي11638 261181

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضا مخلص11639 353132

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضا كباش11640 251170

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضا الفالحي11641 330481

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان حالوي11642 591622

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان  عيش11643 335142

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان قصطال11644 492394

ي11645
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان بنان 379371

ي11646
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان المكون 630821

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان خويا11647 449371

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان بوداود11648 332205

ي11649 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان الذهب  437918

ي 11650
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان  الراض  252786

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان  عزي11651 498836

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان أعالم11652 452520

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان ألروحي11653 447252

ي11654 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان طالب  327706

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان نظيف11655 493836

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان شافع11656 340486

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان العصامي11657 602163

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان شعشاع11658 551854

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان  توجطي11659 306069

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان اوخطار11660 248462

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان الدرقاوي11661 273488

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان شغوغ11662 515792

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان النارصي11663 359167

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرضوان خليل11664 349424
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ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرض  البهاوي11665 319622

 خشيشير 11666
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرض  588173

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرفيقة عنك11667 258160

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرقية ايت بن علي11668 491629

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرقية مايس11669 249931

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرقية البدري11670 329997

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرقية اكحيش11671 508846

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرقية ونهار11672 288467

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرقية اورنيش11673 314843

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرمزي احالم11674 446795

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللريحانة المعز11675 285091

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللريض  الحطاب11676 354785

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللريم بكراوي11677 345210

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزاهرة العمراوي11678 256764

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزايد لهوش11679 412302

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزايد  الجديري 11680 297197

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزايد وعال11681 388561

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزايد أيت أهبا11682 260316

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزبيدة الحيان11683 344773

ي11684
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزبيدة التجان 585570

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزبيدة الغراس11685 481153

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء اكالوو11686 360125

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء بيقا11687 493878

ي11688
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء العثمان 434006

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء بوزار11689 421443

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء  الروندي 11690 443731

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء النعيمي11691 389925

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء  اورو11692 305266

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء عماوي11693 539690

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء غونام11694 343334

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء النارصي11695 446357

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء الجريد11696 421449
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ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء بوفنان11697 500415

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء السعيدي11698 374890

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء اعراب11699 345715

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء مؤدن11700 451134

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء تغانمت11701 330928

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء  ميوىسي11702 361110

ي11703 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء العرن  574442

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء ركاز11704 502987

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكرياء الحطاب11705 586154

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكية بورما11706 380831

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكية أبونض11707 297606

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكية الرايس11708 401593

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزكية  الهاشمي11709 276728

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهراء بن سالم 11710 511236

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهرة أعراب11711 290847

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهرة انس11712 562242

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهرة ابها 11713 433884

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهرة حدادو11714 424699

ي11715
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهرة باحنيب  398158

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهرة قطيش11716 525308

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهرة كوسكير11717 361712

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهرة ايتبوتشكال11718 456326

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهرة بكري11719 285778

ي11720
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهور دمنان 345052

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهور بنعيد11721 448819

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهور  الوردي11722 578375

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهور جودي11723 507863

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهور هرداوي11724 384935

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهور أخالي11725 274863

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهير آيت البشير11726 420897

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهير حريم11727 250562

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهير لقباب11728 518624
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ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهير طلحا11729 493274

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهير دادس11730 545031

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهير اصيان11731 326819

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهير  الغالمي 11732 320819

ي11733
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهير  اشب  395529

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهير جراري11734 533966

ة العاصمي11735 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهير 330659

ة حيدود11736 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهير 276152

ي11737
 
ة  الزيتون ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهير 286220

ة الحامض11738 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهير 452943

ة ابيبة11739 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهير 332109

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزوهير سقراط11740 276566

ي11741
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزوهير الوحمان 258845

ي11742
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزوهير كرمان 457222

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزوهير بوعممراوي11743 512565

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب الغزديس11744 306667

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب  حاتم11745 346319

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب مالح11746 282617

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب الحنكوش11747 249238

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب  واعراب11748 343574

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب وغاض11749 386008

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب وجوظن11750 410599

ي11751
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب حسب  256154

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب ايت مالك11752 526438

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب بولمان11753 276711

ي11754
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب الوكض  361393

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب قبيل11755 317437

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب نارصي11756 475385

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب شملي11757 257605

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب مصلح11758 363554

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب شهير11759 406447

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب البوخاري11760 343618

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب رشيدي11761 427196

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب  زين الدين11762 461326

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب الرامي11763 272451

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب  بلعيدي11764 359735

ي11765
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب لمهان 523326

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب دعماش11766 313633

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب الكحالوي11767 243017

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب الجمالي11768 584366

وحي11769 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب مشر 525207

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب  الممناوي 11770 439411

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب الزهراء رضات11771 315164

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينبة رفيع11772 314924

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة ايوسف11773 390159

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة أرحو11774 264361

ي11775
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة خلوف 398864

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة المستقيم11776 565099

ي11777
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة القرىسر 494360

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة مساوي11778 304206

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة  بنغاء11779 411686

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة بانيض11780 427759

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة خليل11781 280498

ي11782
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة التابب  430404

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة بولحروف11783 346931

ي11784
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة عثمان 243611

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة  مريشان11785 312373

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة جدراوي11786 466266

ي11787
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة سمران 244400

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة  العرفاوي11788 606096

ي11789
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة الخلوف 498153

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة بوكروم11790 326094

ي11791
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة لغزاف 277080

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة ولدشامة11792 258166

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة نعمان11793 351011

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة بوجبير11794 540229

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسالمة ولهري11795 336577

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسامية اورير11796 347388

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسامية ايت غوطيس11797 465060

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسامير تايدا11798 346469

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسحر امير 11799 471335

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد  فتيح11800 255235

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد عوبير 11801 381883

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد لكحيلي11802 441101

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد براهيمي11803 262486

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد معدوش11804 609348

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد سالمي11805 474383

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد  الحنصالي 11806 284959

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد أتحسيت11807 438025

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد البنور 11808 494905

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد ايت بها11809 317417

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد بن عمر11810 465057

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد أيتوهمشيش11811 423472

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد عالمي11812 271216

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد وغريس11813 296351

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد اتعمي11814 445993

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد الدنياوي11815 614240

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد كروم11816 620574

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد لعسل11817 355493

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد  السعدي11818 382717

ي11819
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد الدمران 547409

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد مرشيد11820 345652

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد الصياد11821 349981

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد أيت تشتيوين11822 515473

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد لشهب11823 333612

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد بن ماعز11824 293556

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد  الرويشق11825 602155

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد عقاوي11826 350181

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد عابيد11827 443606

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد فنان11828 349276

11829
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد لمخني  342529

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد لحلو11830 518601

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد اقبلي11831 520874

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد ابو طفيل11832 568438

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد الكساب11833 465062

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد  مكوار11834 399672

ي اميمة 11835
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعدان 297025

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعدية  المرتادي 11836 284816

ي11837
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعدية دحمب  610389

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعدية اتمغارت11838 332788

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعدية اعصام11839 335355

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعدية بوستة11840 264502

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعدية ايتمري11841 354096

ي11842
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد جنان 343346

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد ناجح11843 437408

ي11844
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد شوف 540664

ي11845 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد الذهان  316725

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد لغمام11846 344584

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد جعاد11847 269710

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد الشاوي11848 625983

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد يوسفير 11849 313930

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد نايتعلي أمصاد11850 471493

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد عمراوي11851 296820

ي11852
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد ماض  401131

ي11853
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد ااسمون 568100

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد أوبيس11854 283803

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد   بورح 11855 355465

ي11856
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد  الكولمان 445545

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد المكاوي11857 593043

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد قاىسي11858 277760

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد وفال11859 326411

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد قاصد11860 517408

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد بومور11861 325070

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد طويل11862 292994

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد فاللي11863 307641

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد ايت حدوش11864 495825

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد تبغيير 11865 339016

اهيم11866 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد ايتي  285787

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد دركال11867 508999

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد ضابش11868 467513

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد  الخياري11869 424258

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد مراد11870 242443

ي11871
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد حرىسر 526685

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد افريد11872 312604

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد ايت حميد11873 534748

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد ايكن11874 508529

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد بن الحاج11875 250056

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد لشكر 11876 290396

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد وخساس11877 392681

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد نمزيلن11878 411493

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد حسير 11879 349924

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد المباركي 11880 509072

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيد واخمو11881 425942

ي11882
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيد يوسق  307242

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيد كريطيط11883 329008

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيد عمراوي11884 474595

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيد تسلت11885 362590

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيد مفتوحي11886 293527

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيد بن ياغلي11887 296196

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة  زوب  ع11888 263900

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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التعليم االبتدائي

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة حمداوي11889 349528

ي11890
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة  لمزوض  308609

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة شكري11891 334711

ي11892 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة  الشعب  360224

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة منان11893 570640

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة امريش11894 350096

11895
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة وعق  321252

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة زعطم11896 394791

ي11897 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة ناصير 360500

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة  اعدلون 11898 340669

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة طارق11899 576394

ي 11900
 

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة بارع 390707

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة الطاهري11901 318085

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة الرويشي11902 435714

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة مومن11903 307119

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة اكرام11904 351359

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسعيدة  زين 11905 395228

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان الرامي11906 294103

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان الكريم11907 453444

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان وعريب11908 356769

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان بولعوان 11909 277349

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان اتاضة11910 588724

11911
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان اليوسق  302590

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان  جهير 11912 254715

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان أوجامع11913 353185

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان النجار11914 294949

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان مروان11915 631741

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان اهاللي11916 276291

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان البسباس11917 537615

ي11918
 
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان عمران 384286

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان شارع11919 601127

ي11920
 
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان العون 322920

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان أحنا11921 353450

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان برم11922 417212

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان احساين11923 325957

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان بنعبو11924 364218

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان زين11925 509834

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان عكراش11926 549457

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان الحامدي11927 300707

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان أزايز11928 523229

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان عاشور11929 374412

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان  بلوف11930 393301

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان العلوي11931 243044

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان بوعروة11932 300545

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسفيان الدهري11933 432571

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكنة زوهرى11934 519282

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة  الحدجا11935 322383

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة بلحرصة11936 243598

ي 11937
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة  مرض  339579

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة بنخلدون11938 326717

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة لبيب11939 248537

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة جمعاوي11940 431216

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة زروالي11941 311785

ي11942
 
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة روزان 337305

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة امخو11943 416363

ي11944
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة لمرياض  378506

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة اشقن11945 520243

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة ازلك11946 276598

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة بوفنان11947 358237

ي11948
 
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة  حمدان 347868

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة قراطي11949 289946

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة الركراكي11950 457771

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة بنحمدان11951 516981

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة عادل11952 290412

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة عمراوي11953 496829

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة لعكيدي11954 258767

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة الخرمودي11955 366558

ي11956
 
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة ميمون 262366

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة وقيو11957 338466

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة سمير11958 343038

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة عالبوش11959 472242

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة الشمراحي11960 364631

ي11961 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة العزان  417794

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة شليحي11962 615788

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة ابن الطيب11963 498287

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة يشوا11964 272681

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة بوعدي11965 492142

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة بوشمة11966 403913

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة  ظهير11967 317904

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة جالوق11968 419761

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة المريد11969 305392

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة الدقاق11970 595107

ي11971
 
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة مريان 533440

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة لوتان11972 380315

ي11973 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة الغوفير 313209

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة  رحيمي11974 240468

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة أوخشير 11975 331931

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة كرناط11976 322344

اس11977 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة ارص  401591

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة عساوي11978 487487

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة ايت درى11979 614793

ي11980 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة الشهب  273685

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة  زروال11981 305836

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة الحديدي11982 343543

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة جبال11983 321382

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة برطيع11984 437743

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مزدوج :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية
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التعليم االبتدائي

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة  برنوش11985 452998

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسكينة سليمي11986 454269

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسلم ابن يزة11987 470775

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسلم  الهائبة11988 373170

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسلم لغزولي11989 464644

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسلوى هريم11990 449311

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسلوى خراطية11991 409052

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسلوى عمري11992 423511

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسلوى الغراس11993 335715

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسلوى نفيد11994 544459

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسلوى الباز11995 391045

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسلوى بوكاجة11996 353389

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسلوى السكتاوي11997 485777

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسلوى دادس11998 331754

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسلوى فقير11999 314077

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسلوى القلعي12000 321642

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسلوى نزيل12001 340654

اوي12002 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسلوى حض  290238

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسليمان رافع12003 430052

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسليمان الغازي12004 329972

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسليمان احتاسن12005 560054

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسليمان العطاوي12006 439881

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسليمان عابد12007 435777

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسليمان الموقت12008 343174

ي12009
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسليمان  أوشكب  347069

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسليمان الغربوي12010 400696

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسليمان غاندي12011 274592

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسليمان امزوار12012 556959

ون12013 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسليمة خير 491747

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسماح منعم12014 295406

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسماح احميدوش12015 299680

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمية  مقداد12016 596016
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التعليم االبتدائي

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمية بونوار12017 412361

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمية  واعراب12018 410691

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمية  كمان12019 423629

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمية  نفوري 12020 357965

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمية بنحشي12021 425710

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمية احسو12022 350871

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمية  حمراس12023 290582

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمية احدوش12024 288609

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمية  عرفاوي12025 442281

قاوي12026 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمية الشر 473480

ي 12027
 
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمية السعدان 255257

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمية لعويطري12028 513880

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمية الرامي12029 298670

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسميحة عثمان12030 253633

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير  عال12031 467915

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير نادر12032 341511

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير مسعودي12033 355539

ي12034
 
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير الزيتون 356981

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير الباز12035 254154

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير  حوسوت12036 469711

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير تنكر12037 342308

س12038 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير  لكمير 422730

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير الزاهري12039 588398

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير  اعلي12040 346489

321198 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير خبوز12041

456907 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير نمزيلن12042

307579 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير القداري12043

ي12044
 
ة الرضوان 315957 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة  الكايد12045 363385 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة رشيد12046 318064 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة بادو12047 550081 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة حاتم12048 248130 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة شكران12049 489744 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة قنطاس12050 362560 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة بدر12051 291087 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة بغوس12052 567937 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة  درار12053 342926 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة اوشبير12054 266509 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة مالحي12055 440411 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة بوحسيس12056 506923 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة الروندة12057 486750 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة بالل12058 552343 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة  بلقاس12059 339059 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ي12060 ة البصير 494906 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة ناصف12061 329066 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة عزوز12062 348152 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة أوزيزي12063 423246 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة الزويت12064 381536 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة بونو12065 503096 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة  ياسير 12066 277301 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة  واوزي12067 533465 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة الزيدي12068 346530 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ي12069
 
بان ة الض  303281 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة البوسعدي12070 281603 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة شمرحي12071 242351 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

ة كبورية12072 347666 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمير

344942 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء ثقيل12073

264382 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء ايت نارص12074

318068 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء  زريوح12075

449330 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء  الصالحي12076

571537 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء مليح12077

307121 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء زيدان12078

265093 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء فارىسي12079

ي 12080 363491 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء  الناح 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

284542 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء ايت نارص 12081

394190 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء   نعيم 12082

ي12083
 
341343 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء الراف

476600 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء  بنعيدة12084

309661 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء عالم12085

463218 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء الزبري12086

ي12087 531954 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء شهب 

512260 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء  الجبلي 12088

482072 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء ناصح12089

316896 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء فضيل12090

350505 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء  ويجوا12091

430638 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء بويكدارن12092

ي 12093
 
465933 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء الشهبون

253247 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء بن داود12094

400017 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء مومن12095

391108 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء اشتاش12096

294832 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء بنموىس12097

384557 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء بومهدي12098

387933 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء نارصي 12099

354184 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء  اكحيش 12100

353515 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء الباز12101

355814 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء  مزوز12102

351462 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء  عطوف12103

320232 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء حوميدي12104

356171 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء ترشيش12105

285337 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء شير12106

483568 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء اوكحيش12107

249034 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء  بوعلي12108

ي12109 353991 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء النصير

306087 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء القدوري12110

285610 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء لقديم12111

343615 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء  حرير12112
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

595422 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء هدي12113

262117 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء اسناين12114

ي12115
476898 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء الراض 

482968 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء التهمو12116

469845 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسناء احريزي12117

455001 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسنابل رشيق 12118

ي12119 320012 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام صابير

339545 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام بن ايشو12120

343799 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام هادي12121

278259 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام كزغار12122

310256 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام لحلو12123

428497 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام بورحي12124

ي 12125
 
388512 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام  عيدان

339235 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام افضيل12126

468625 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام سعودي12127

279151 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام  شكراوي12128

346380 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام لشوي12129

281980 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام السباعي12130

589322 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام اإلزدهار12131

ي12132
 
466620 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام الزيتون

ي12133 336591 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام الحض 

ي12134 536551 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام الخبير 

486077 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام ايت تشتيوين12135

596907 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام يشهاب12136

516095 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام الشماخ12137

467474 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام موطيع12138

350356 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام اصطيف12139

568852 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام الدرقاوي12140

468394 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام  جبار12141

288001 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام حافظ12142

328941 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام  باوسوس12143

262279 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام ايت ىسي محمد12144

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي12145 482620 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام  أون 

612370 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام  صمودي 12146

325716 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام شاكري12147

264384 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام الشقوري12148

449450 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام يوسف12149

585373 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام الشلحاوي12150

ي12151
309725 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام عضيض 

453063 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام تيمكت12152

570224 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام زبير12153

479394 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام قبلي12154

ش12155 382711 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام الحير

468513 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام مقدم12156

516059 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام البوهالي12157

319322 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام مجيدي12158

561076 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام عطير12159

276570 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام  لعالوي12160

473877 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام كرناط12161

421229 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام وكاس12162

خ12163 269973 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام أجبير

571872 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام  تزراوي12164

ي12165 276340 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام  الناح 

461186 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام  فارية12166

ي 12167 482429 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام كنير 

522277 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام احسير 12168

521087 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام شاكر12169

241785 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام لغماري12170

391829 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام الزهراوي12171

247344 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام امسلك12172

ي12173
246924 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام الشيب 

370168 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام إمغري12174

449095 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهيل ايت ارجدال12175

ي12176 377117 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهيل العران 

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

272333 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهيلة زاكي12177

460062 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهيلة بنموىس12178

275988 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسوكينة  المكاوي12179

ي12180
303832 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسوكينة شاىسر

333726 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسوكينة بسام12181

431776 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسومية بزيزي12182

319340 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسومية لعريش12183

350760 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسومية  ايت بن حسير 12184

330367 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسومية الزنبوعي12185

460030 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسومية عقابوش12186

ي12187
 
256202 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسومية  التجان

262613 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسومية  فالحي 12188

ي12189 491122 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسومية اشفير

346183 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسومية شافعي12190

فاوي12191 253882 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسومية    الشر

293081 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسومية المختاري12192

284249 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسومية السيف12193

451342 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسوهية اوكدوا12194

242417 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتىسي محمد عبد الواحد 12195

ي12196
 
304648 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسيدي احماد حمدان

ي12197 245579 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسيدي محمد قصب 

589911 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسيف الدين رشيد12198

303170 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشاجع سناء 12199

و12200 284726 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشادية  كير

اف حافظ12201 331924 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشر

اف  الزوين 12202 574091 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشر

اف القسمي12203 548116 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشر

اف حمدي12204 240867 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشر

ف بن لعريف12205 522385 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشر

ف  عوبيد 12206 266011 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشر

ف شابو12207 280763 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشر

ف الوداعي12208 250766 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشر

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي12209
 
ف حنان 242999 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشر

ف لغريس12210 398495 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشر

ف تنبيهي12211 525779 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشر

وق اشبوكي12212
331873 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشر

يف  اهمو12213 323451 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشر

353834 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشطو ايت تكيوط12214

429449 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشفيعة  المخروط 12215

494789 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشفيعة بوغانيم12216

527543 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشفيق خلوق12217

473781 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشفيق ديان12218

244591 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشفيق الكمال12219

434507 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشهيد جايجا12220

ي12221
 
423632 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء عثمان

س12222 495618 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء مهير

ي12223 314088 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء  كي 

252074 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء خالف12224

271475 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء حدادو12225

355294 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء بامسعودي12226

ي12227
 
453159 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء عثمان

300940 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء أطرىس12228

350144 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء فطر12229

275356 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء مخليضي12230

اوي12231 521903 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء بن الخير

427401 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء حبيب هللا 12232

343230 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء الشتيوي12233

ي12234
 
586077 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء  الهان

323853 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء مفتاح12235

565153 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء رفالي12236

ي12237 493284 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء العشان 

320229 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء زعواط12238

258385 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء رفالي12239

565836 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء ايت علي12240

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

254528 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء الضويف12241

429512 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء الجندي12242

272239 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء شنكاط12243

292520 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء نصير12244

502904 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء خليل12245

307544 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء دحو12246

384752 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء  الزواق12247

460628 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء ناموىسي12248

583942 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء درامي12249

511099 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء  رشيحي12250

303478 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء محفوظ12251

312622 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء العشيق12252

473303 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء هرادة12253

287247 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيمة شهيد12254

554327 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصابرين بولعيد12255

289878 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصابرينة زناوي12256

ي12257
252211 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصادق الخليق 

452222 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصارة بقال12258

ي 12259
350689 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح  الماض 

579776 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح زيدان12260

381044 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الطوىسي12261

496509 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الصالحي12262

241030 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح درزاوي12263

401459 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح فنيدي12264

ي12265
240823 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح  الحوض 

338477 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح مزيات12266

466160 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح مجيدي12267

339874 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح  معلوم 12268

352096 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح بوطيب12269

364591 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح  نارص 12270

253523 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح رحمون 12271

525142 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح ازروال12272

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
72258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

349691 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح  رشيدي 12273

ي12274
يب  310178 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالحة لي 

282458 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالحة الطاهري12275

ي12276
 
398568 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصباح زيدان

330771 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصباح حوح12277

ي12278
 
587877 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصباح قسطان

293758 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصباح اعموم12279

ي12280
 
466186 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصباح كنون

284138 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصباح الجليدي12281

ي12282
 
597311 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصديق مرزف

293849 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصفاء عنباوي12283

358965 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصفاء المودن12284

303985 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصفاء بلقاسم12285

471026 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصفاء ابورزاق12286

312613 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصفاء سالم12287

242725 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصفاء االسوي12288

466405 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصفاء امزوروا12289

277466 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصفية االدريشي12290

395268 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الحطاب 12291

519589 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح فرحي12292

489218 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح اعال12293

554126 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين عسو12294

ي12295
 
546101 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين الطارف

361586 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين مرجاوي12296

255504 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين  وضيف12297

312505 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين  أيت بوستة 12298

389779 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين بوروكبة12299

387401 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين الزهراوي12300

320624 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين  اليوشي12301

309092 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين زغرات12302

625014 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين  فاضلي12303

259569 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين غالمي12304

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي12305 605457 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين ضمير

ة 12306 436304 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين  الشعير

286645 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين  عزمي 12307

482523 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين  لوزي12308

304965 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين افقير12309

ي12310
 
318673 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين كرمان

ي12311 252182 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين القطب 

289040 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين رضوان12312

ي12313
 
591675 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصليحة الكامون

ي12314
398580 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصليحة عشيق 

272574 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصليحة شد12315

328850 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصوفيا مادوش12316

12317
 
319383 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصوفيا أورف

ي12318
322687 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتضح مومب 

ي12319
 
568215 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتطارق شورف

556343 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتطارق سارو12320

288179 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتطارق بالي12321

498297 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتطارق  دفعاوي 12322

525795 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتطارق  مهداوي 12323

399311 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتطارق زمران12324

352113 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتطارق يكو12325

247795 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتطارق بوحروش12326

480306 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتطارق بوعمر12327

285166 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتطارق البداوي12328

488467 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتطارق العمري12329

299713 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتطارق الحراث12330

585510 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتطه سياس12331

608606 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة كروم12332

359017 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة  النصير 12333

ي  12334
 
604122 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة همون

378444 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة  ايت شابة 12335

277817 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة ودوحو12336

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

357359 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة أوعدو12337

318104 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة المشهوري12338

363834 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة  حاتم12339

330858 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة اشان12340

ي12341
300915 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة يوسق 

286870 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة ايت مامة12342

267173 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة االدريشي12343

ي12344 552438 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة الب 

268364 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة نعرابن12345

356228 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة  تانشي12346

335133 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة الشنطوطي12347

419085 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة  اعراب12348

348492 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة الالوي12349

288088 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة عضيم12350

366915 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة بنمومن12351

553620 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة  بن عوامة12352

وي12353 530817 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة خير

470404 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة قرواوي12354

345045 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة فرحان12355

439020 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة اتمكونت12356

318226 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة منصوري12357

546250 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة اشبان12358

253948 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة الزاهد12359

440675 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة وخالي12360

ي12361
 
466512 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة زروف

263803 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة والطالب 12362

443574 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة  اوزاري12363

ي12364
هميب  504859 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة الي 

441586 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعائشة وشاكو12365

508923 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل السبايطي12366

515545 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل امحيجر12367

375364 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل اكروض12368
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

303106 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل  اليحياوي 12369

ي12370
478750 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل كوكب 

345748 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل أمزان12371

248007 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل العالم12372

342116 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل بوتكالي12373

561003 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل دادس12374

363848 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل  مزيان 12375

324950 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل بوحمدي12376

272754 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل وعتو 12377

ي12378
272486 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل اليامب 

307925 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل  مكران 12379

ي12380 248865 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل يعقون 

270887 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل اوحمو12381

600999 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل ازايز12382

ي12383 288870 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعاشور الطالب 

488920 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعاشور وهيب12384

256226 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعامر   ليحضار12385

ى12386 311813 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبادو بشر

440723 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اإلاله أومولي12387

485925 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اإلله اوبيه12388

340462 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اإلله إغرم12389

340719 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اإلله الحليم12390

403298 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد االاله البوزكراوي12391

556227 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد االله عكونا12392

592811 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد االله امزيل12393

305465 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد االله  بعوش12394

476440 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الجبار تمليلت12395

290338 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الجليل أوراوي12396

407594 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الجليل  نافيدي 12397

497629 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الجليل  االبريمي12398

497510 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الجليل فهيم12399

458250 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الجليل تشوكت12400
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 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

448485 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الجليل احسو12401

326609 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحافظ بواقشاش12402

452165 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحفيظ اقروش12403

271500 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحق الشغير 12404

524226 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحق بنعيش12405

355005 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحق  اللوقزة12406

ي12407
 
465929 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحق علوان

596222 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحكيم احسينة12408

384842 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحكيم  حركات 12409

531060 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحكيم كرادي12410

389981 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحكيم الخياط12411

282759 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحكيم المير12412

313740 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحكيم توفيق12413

251968 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحكيم  ابو الفضل 12414

340371 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحكيم باطي12415

ي12416
 
539056 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحكيم  الواف

361493 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحليم العرج12417

277187 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحليم باهيل12418

526612 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحميد الحمدانية12419

249843 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحي قالدة12420

289905 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحيم ابوالصي 12421

415250 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الخالق أيت مهدي12422

483329 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرازق الساحلي 12423

436446 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرجيم بنحسو12424

528156 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان  ايت حدو12425

509130 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان ياسيد12426

527132 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان  لهداوي12427

421935 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان المقجور12428

569265 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان لعيطي12429

375279 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان بحري12430

ي12431
 
608071 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان الكيسان

499294 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان صحراوي12432
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مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

381584 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان نعدا12433

361692 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان ايت بنموح12434

445986 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان  المنتض12435

ي12436
 
554359 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان عيشون

338790 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان العابيد12437

591664 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان مقصود12438

523129 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان  حجاف12439

331644 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان  الكزولي12440

293929 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان عبدي12441

321676 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم مسعيد12442

515203 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم باري12443

588644 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم بسمي12444

269277 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم هرامة12445

423636 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم  وكيلي12446

361818 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم عزام12447

355226 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم الكالف12448

509362 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم طازات12449

328097 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم يزيدي12450

248446 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم واحي12451

312151 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم  وبزو12452

295090 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم تنبيهي12453

535857 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم فضال12454

422697 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم ايت سكدال12455

421739 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم والتور 12456

290817 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم االبار12457

ي12458
 
417848 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم رزف

498988 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم  بلفنش 12459

528101 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم  بونض12460

249557 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم بمنير12461

427843 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم  بوحيد12462

430530 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم وحكيم12463

360638 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم ايت اوميل 12464
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التعليم االبتدائي

411399 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم الهاشمي12465

430002 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم  مومن12466

446441 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم تبعندوست12467

451613 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم شغان12468

242499 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم حريري12469

262904 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرزاف مستور12470

321481 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرزاق رشدي12471

567453 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرزاق ايت تز12472

343850 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرزاق  مروشة 12473

356085 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرزاق الرجاء12474

457496 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرزاق شحان12475

248663 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرزاق زاكي12476

453356 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرزاق فرزوز12477

264792 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرزاق  ايتعمي12478

340265 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد السالم الهاشمي12479

338527 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد السالم ايت وعزان12480

ي12481
 
404094 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد السالم مازون

322889 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد السالم  الوتول 12482

242579 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد السالم  ايت موالي حما12483

526343 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد السالم بنعباس12484

470113 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد السالم لمعلمي12485

ي12486
 
378609 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد السالم الوشوان

550329 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد السالم نايت اشي12487

422216 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد السالم اشاللف12488

285842 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الصادق تلغومة12489

371703 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الصادق بن ودى12490

270029 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الصماد بوتخوم12491

322901 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الصماد حافظ12492

270446 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الصمد أوتودى12493

550448 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الصمد لزهال12494

ي 12495
325778 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الصمد لطق 

ة12496 275800 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الصمد انكير
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ي12497
271026 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الصمد اكب 

295199 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الصمد المنجا12498

وك12499 533644 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الصمد مي 

ي12500
341246 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الصمد عاطق 

422124 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الصمد اموي12501

448858 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الصمد حبوش12502

ي12503
 
388492 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الطيف  العرجون

264758 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العاطي زناكي12504

565853 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي عابد12505

ي 12506
 
484123 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي  المامون

482207 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي ايتوشاور12507

514302 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي الرافعي12508

442712 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي بوهالل12509

دوز 12510 452693 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي  الي 

451784 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي ازروال12511

563401 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي  النوري 12512

338285 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي خرواش12513

309154 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي أمزير 12514

ي12515
 
385523 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي الواف

508143 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي شماخ12516

292445 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي فاضل12517

260460 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي احميس12518

334720 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي الصادق12519

342809 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز الجيط12520

329007 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز  صبار 12521

434526 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز مبارك12522

ي12523 326429 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز الشعيب 

407728 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز  ايت علله 12524

327317 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز تيكونسا12525

389562 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز البوركي12526

دوز 12527 453041 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز  الي 

340782 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز أخراز12528

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
80258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

538408 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز تاخش12529

286918 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز أنجاك12530

437382 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز مدكوري12531

260932 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز الهنيد12532

265139 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز الطاهري12533

355029 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز زهير12534

267026 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز اعيش12535

569854 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز موليم12536

357451 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز عاللي12537

509106 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز  عاشيق12538

422304 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز امسندا12539

512730 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز  هموا12540

263224 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز طها12541

477380 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العلي منادي12542

ي  بن الشالحة12543
 
302737 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغان

ي بن توزا12544
 
318180 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغان

ي12545 ي العرن 
 
305122 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغان

ي باموس12546
 
350008 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغان

ي العشاوي12547
 
294844 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغان

ي ترغال12548
 
324788 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغان

ي التابت12549
 
522554 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغان

ي12550
 
ي معروف

 
300456 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغان

ي12551
274090 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغفور  الحسيب 

254555 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغفور وعراب12552

592644 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغفور بويحلير 12553

ي12554
 
ي الحلوان

316976 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغب 

ي  شار12555
482869 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغب 

ي العشي12556
489797 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغب 

ي12557 ي الذهب 
312146 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغب 

قاوي12558 ي الشر
576292 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغب 

526099 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الفتاح خالف12559

324225 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الفتاح بنسعدون12560

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
81258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي12561
320045 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الفتاح المسكيب 

440188 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد القادر شمشي12562

ي12563
551701 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد القادر اجغب 

306877 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد القادر اتريشيح12564

328958 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد القادر جالم12565

551868 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد القادر عبيد12566

303266 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكبير برباي12567

356643 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكبير الفقير12568

ي12569
 
359993 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكبير حسون

297246 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم شكور12570

284402 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم عزى12571

331445 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم وحمان12572

407889 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم هرجدال12573

608039 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم بوكوس12574

350628 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم البسطاوي12575

321144 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم صلحاوي12576

363841 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم اليمنوي12577

557910 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم أيت بالل12578

469122 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم بن حدو12579

361015 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم همي12580

اوي 12581 357385 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم  الصي 

545568 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم ايت عمر12582

333415 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم شومعي12583

601312 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم  الحسناوي 12584

295724 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم موىس12585

493291 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم السعيدي12586

431495 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف  أكرام12587

352938 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف دراوي12588

323705 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف العواري12589

349237 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف الخابوش12590

567865 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف جماع12591

480383 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف اغيض12592

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
82258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

548459 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف واحي12593

294267 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف ناشط12594

324351 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف مظفار12595

ي 12596
 
278052 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف زيتون

ي12597 584219 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف القطب 

381999 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف عنطر12598

302943 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف سالك12599

439140 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف البوزكراوي12600

وك12601 433352 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا مي 

257641 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا حبيب12602

380937 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا نفشكارن12603

يف12604 419222 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا شر

328406 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا زيرار12605

310384 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا  ابن الحافظ12606

450188 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا بادو12607

ي12608
 
285122 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا السلمان

558346 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا ادالمودن12609

322193 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا االعرج12610

473459 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا  مسيف12611

549340 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا الوكيلي12612

587930 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا  بوزݣاغ12613

343095 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا  ودلو 12614

582490 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا  آبن ديدي 12615

593850 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا نجمي12616

445169 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا بصير12617

633610 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا الهاشمي12618

292362 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا صادق12619

451927 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا  بوسنة12620

ي12621
 
482405 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا مخلوف

342803 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المالك بشار12622

481772 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المالك الزعيم12623

344131 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المالك  بوعواد12624

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
83258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

397662 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المالك تلبيت12625

439917 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المالك صبور12626

612249 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المجيد بومهدي12627

625191 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المجيد اجوب12628

332244 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المجيد  احماد12629

ي12630
 
347167 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المجيد  دمران

354379 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المجيد الوردي12631

256987 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المجيد حمري12632

336305 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المجيد الزاهي 12633

439175 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المنعم اعلوش12634

364582 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المنعم جمالي12635

256916 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المنعم دنار12636

319501 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المومن  عمار12637

343026 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد النارص بن حسون12638

600394 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الناضير الكرامي12639

ي سطيف12640 284152 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد النب 

ي الطائع12641 290380 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد النب 

ي معير 12642 361639 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد النح 

527386 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الهادي  ايت قدير 12643

260213 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الهادي امناز12644

567844 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الهادي  نصحي12645

606865 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الهادي  المجاهيد12646

342284 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الهادي  براش12647

489945 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الهادي لعكون12648

573969 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الواحد ايت حمو اداود12649

351051 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الواحد رضوان12650

484032 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الواحد الحطاب12651

431227 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الواحد ابوالقاسم12652

359871 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الواحد محسير 12653

320060 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الواحد اعياظ12654

ي12655
241139 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الواحد المازيب 

ي شكار12656
 
518863 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الواف

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
84258
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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
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أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

التعليم االبتدائي

452133 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداإلله  بحري12657

313168 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداإلله الطالب12658

273101 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداإلله حموعلي12659

243552 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداإلله  شاقيق 12660

421998 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداالاله بوكريبات12661

ي12662
 
271245 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداالله  الديان

253777 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداالله شهيب12663

594352 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداالله  بوبكران12664

391319 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداالله ناصف12665

435489 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداالله انحيلة 12666

509491 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداالله الحداوي12667

249753 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداالله فياض12668

325259 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالحق جالل12669

245619 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالحق  إكنان12670

ي 12671
 
564206 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالحق  الرصاف

465650 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالحق بنيوس12672

344164 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالحق مواح 12673

250915 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالحكيم اغمر12674

480488 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالحليم احديد12675

ي12676
 
568709 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالحميد زتون

ي12677 357553 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحمان  لبيب 

336417 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحمان مجاهد12678

321694 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحيم المنصوري12679

360348 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحيم  زاهد 12680

297425 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحيم الجراري12681

461986 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحيم بهناش12682

324711 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحيم سكوري12683

276246 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحيم أمير  12684

286536 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحيم  جوان12685

412589 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحيم  حمدي12686

336344 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحيم كريم12687

427162 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحيم  طارق12688
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479923 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحيم صفيا12689

566388 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحيم الحديوي12690

414633 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحيم المصلوحي12691

514412 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحيم بلقائد12692

334077 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحيم وسيف12693

269593 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحيم الدهو12694

334701 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحيم العزوزي12695

305571 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرزاق خالف12696

ي12697
 
424157 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرزاق الفروف

406811 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرزاق بنسليمان12698

446861 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرزاق بنسيدي12699

320331 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرزاق خماش12700

358762 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرزاق واحمان12701

278912 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرزاق  مستنصير 12702

12703
346849 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرزاق ريض 

250850 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرزيق بوتكات12704

473813 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالصماد العدىسي12705

ي12706 506921 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالصمد نشان 

ي12707
557656 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالعالي بلغيب 

629318 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالعالي  فارس12708

276190 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالعزيز  الحميدي12709

458090 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالعزيز  اوزركان12710

259186 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالعزيز بوعبيدي12711

ي12712 418054 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالعزيز التون 

ي12713
259282 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالعزيز اليوسق 

353078 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالعزيز تيتاو12714

558709 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالعزيز بزوا12715

290963 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالعزيز  مخلوف12716

298499 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالعزيز العلوي12717

303619 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالعلي الهمام12718

ي مزوك12719
 
556154 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالغان

353183 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالغفور القسومي12720

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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552909 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالغفور لكريعي12721

ي الرمولي12722
265715 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالغب 

ي المختاري12723
251712 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالغب 

ي زي12724
569921 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالغب 

ي12725 ي عرن 
279740 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالغب 

ي12726 404781 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالفتاح  المير

ي12727
 
471807 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالفتاح أحمان

385416 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالكبير ازروال12728

294128 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالكريم احمدوش12729

375675 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالكريم الكوش12730

564019 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالكريم لمساعدي12731

510714 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالكريم الفكاك12732

280994 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالكريم المفضول12733

489646 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداللطيف بن شار12734

404315 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداللطيف  مرتض  12735

517105 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداللطيف متوكل12736

355183 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداللطيف واب12737

297065 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداللطيف جبار12738

241793 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداللطيف مجيب12739

273471 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبداللطيف بن الدور12740

ي12741
594248 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا اليوسق 

454804 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا واخوم12742

291644 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا  العمراوي12743

304911 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا شهير12744

اد12745 398816 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا شر

ي12746
466362 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا فض 

ي 12747
 
545190 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا  الواف

297128 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا  أوب  ها12748

468783 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا شيتاش12749

387961 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا غزال12750

265998 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا  حسناوي12751

359990 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا عبدي12752
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ي12753
 
434710 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا الكسان

571149 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا تبعندوست12754

304036 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا ناصف12755

ي12756
 
418578 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا الشوهان

500697 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا  اعزي 12757

449591 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدهللا  بوكريم12758

512270 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدالمالك حسناوي12759

614477 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدالمجيد  فضلي12760

591407 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدالمول الناوي12761

ي  فتاح 12762 360021 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدالنب 

ي غزالي12763 517903 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدالنب 

ي 12764
359360 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدالهادي  براح 

269783 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدالهادي  المشهوري 12765

ي12766
520244 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدالهادي  الشغيب 

521823 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدالواحد األدراري12767

583094 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدالواحد  أعفير12768

343966 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدالواحد نارص12769

ي12770 417054 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدالواحد الشبان 

ي12771
 
307870 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدالواحد الصفصاف

254848 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبدالواحد احيان12772

510880 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبيد عبد الرزاق12773

ي12774
 
326005 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعبيد  السعدان

ي12775 550565 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعتمان  السهب 

ي12776
317918 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعتيقة العاطق 

ي12777
 
571523 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعتيقة حسان

449479 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعتيقة رحيوي12778

322803 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعتيقة العشاوي12779

ي 12780
 
259382 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعتيقة خلوف

307330 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعتيقة اييش12781

331148 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعتيقة طاهري12782

527924 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعتيقة حاضوض12783

ي12784
 
323615 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعتيقة علوان
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335155 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعتيقة وعزيز 12785

348981 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعتيقة موكان12786

440710 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعتيقة أحراش12787

577884 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان منصوري12788

504211 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان الراشيدي12789

ي12790
569385 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان نطق 

318552 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان بوحي12791

ي 12792
345731 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان  الزيب 

556145 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان عسال12793

320277 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان  اعزيز 12794

518279 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان ايت عال12795

ي12796 519966 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان شهب 

311231 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان اوكوحان12797

472691 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان حداوي12798

525454 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان  ابلحسن12799

437239 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان اعالمن12800

ي12801
 
323390 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان خنداف

313131 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان امزيل12802

وق12803 329202 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان الي  

508763 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان زاكي12804

ي12805
 
396078 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان كدران

ي 12806
417437 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعثمان  البنب 

288444 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعدنان  اقالل12807

331140 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعز الدين بن اسعد12808

272936 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعز الدين بوصاع12809

359858 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزالدين بوعال12810

332548 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزالدين الجيب12811

501195 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزالدين انشالي12812

281264 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزالدين  نابل12813

381966 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزالدين لمحمدي12814

ي12815
 
490092 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزالدين  التكان

273753 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزالدين  غرومي 12816

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
89258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

12817
343321 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزالدين بويكير 

518817 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزالدين  بكار12818

530033 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيز برباش12819

338384 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيز بوعالكة12820

425389 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيز الحنصالي12821

359910 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيز نيمريعير 12822

261690 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيز زلماض12823

ي12824
 
361195 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيز الوزان

324284 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيز باكاوي12825

297805 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيز بن خدة12826

491465 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيز المحمدي12827

545022 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيز وهارو12828

346898 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيز الداودي12829

573462 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيز بنيحيا12830

274781 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيز ايت ابراهيم12831

ي12832
 
333489 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيز  موجان

563041 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيز  ايت نارص12833

285988 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة جامي12834

277570 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة عابد12835

416311 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة السكدالي12836

460791 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة نجم الدين12837

448834 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة كبوري12838

240975 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة المسكير 12839

347743 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة  حكوش12840

300674 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة دكير12841

568597 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة بورحيم12842

300165 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة بوكمازي12843

354239 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة حمري12844

475361 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة حنير 12845

528341 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة مندير12846

416180 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة  عليلوش 12847

262660 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة  دريو12848

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

304456 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة وخبو12849

12850
436700 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة برغير 

405520 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة الرسمي12851

600314 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة ايتح 12852

277337 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة العبوض12853

383269 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة صنديد12854

361006 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعزيزة بزي12855

250822 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام بنشكور12856

295489 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام كريم12857

350731 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام بويفدن12858

355007 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام العباس12859

374772 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام ايت كبيت12860

275360 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام ايت ىس علي12861

يفحات12862 615669 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام الي 

318474 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام الروزي12863

302140 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام  الطاهري12864

434917 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام حسناوي12865

ي12866
 
287400 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام حنان

265589 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام الكردودي12867

ي12868
508481 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام القريشر

348015 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام ايدحمان12869

570571 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام قرقوري12870

ي12871
 
247794 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام  الغزوان

310806 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام يحياوي12872

322884 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام حرير12873

583157 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام  أمدون12874

338967 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام  عشاق 12875

ي12876 529506 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام صي 

ان12877 296744 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام جي 

443582 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام  الفطواكي12878

ي12879 280707 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعصام كبير

471583 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعفاف طالب12880

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
91258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

498022 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعفاف عالوي12881

295776 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعفراء  بطش12882

546242 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعفراء سيدي اعلي12883

295191 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعالل فخرالدين12884

302843 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعالل البضاوي12885

492735 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعالل السعدي12886

ي12887
531532 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعلي الصاديق 

ي12888
481046 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعلي سكب 

ي12889
 
288881 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعلي حمان

530172 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعلي الطويل12890

498867 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعلي اهريري12891

309367 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعلي بوقدير12892

548314 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعلي مجان12893

260092 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعلية جودار12894

358809 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعماد الحمزاوي12895

514598 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعماد الدرعي12896

445464 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعماد الحيان12897

456917 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعماد أكضيض12898

314775 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعماد اسيف12899

325492 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعماد الظاهري12900

290765 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعماد عالوي12901

380954 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعماد  أمدار 12902

590998 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعماد مصيف12903

265914 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعماد ايت دريس12904

278267 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعماد أيتمالك12905

ي12906
469586 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعماد أسق 

420153 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعماد لعراش12907

471513 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعماد بوطيب12908

241296 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعماد صفوان12909

ي 12910 247960 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعماد الدين بحير

359844 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمار فضيل12911

501790 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر صبحي12912

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي12913
539872 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر بكباىسر

336885 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر  احميد12914

297902 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر مرباح12915

334003 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر أتمكونت12916

12917
 
388941 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر بويكون

353477 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر بنعيسب12918

546164 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر العطاري12919

375545 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر ايكن12920

512978 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر اقربيس12921

ي12922
 
384155 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر الديان

ي12923
 
300800 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر كورن

وي12924 525206 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر لي  

441736 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر مورو12925

358093 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر الصايم12926

440240 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر بوزيد 12927

541077 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر مجان12928

ي 12929
619678 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر  الحبشر

354174 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر اكوناض12930

320914 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر عيدي12931

336211 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر كلتاين12932

ي12933
610908 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر أكب 

ي12934
310435 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر البلخلق 

352347 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر العيبود12935

286710 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر أوصغير12936

ي12937 510644 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر صي 

350990 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعمر أبالغ12938

310535 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعواطف الشعراوي12939

268713 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعواطف العالم12940

298124 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعواطف االزهري12941

307399 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعواطف مطيع12942

12943
257810 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعواطف الدهلير 

288613 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعواطف كمالي12944
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408104 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعواطف ايت سعيد12945

397384 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعيش  نازه 12946

295860 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتعيش اواعدي12947

295696 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالة اعبيد12948

ي12949
291539 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن  حنيق 

269203 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن  واشو12950

320272 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن الحمري12951

ي12952 341153 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن غريب 

293582 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن شيهاب12953

ي12954
281918 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن اوالدعمب 

ي 12955 277281 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن  لكمير

320451 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن خليل12956

259350 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن مقدادير12957

329033 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن ايت تودة12958

ي12959
 
251093 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن شبون

282899 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن لمكوثر12960

361338 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن بوهالل12961

361255 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن الكناوي12962

ي12963
 
328545 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن لغزاون

336126 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن الكاملي12964

ي12965
 
312721 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن الطون

242687 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن  الكدزي12966

328637 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن عرباوي12967

353974 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن ايت الحاج12968

ي12969
 
473047 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن الشبان

ي12970 528550 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن وصير

ي12971
 
529864 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن   بكان

379786 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن اباخو12972

ي12973 408886 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن ناصير

607963 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن  إكنماس 12974

ي12975
541502 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن  لطق 

377300 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن فوزي12976
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ي12977 627193 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن شطب 

549066 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن عاقلي12978

449709 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن ندير12979

463609 ثانوية يوسف بن تاشفير  التأهيلية بدمناتغزالن مرزوق12980

ي12981
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغزالن العبدون 315275

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغزالن فشاوي12982 455845

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغزالن  إسناين12983 621630

غاز12984 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغزالن الي  314830

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغزالن اجديد12985 439993

ي12986
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغزالن ورىسر 377439

ي12987
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغزالن امب  471899

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغزالن السالمي12988 470459

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغسان لفروكي12989 571728

ي12990
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغيتة رض  شاف 435353

ي12991
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغيثة العثمان 388055

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغيثة أجناح12992 352483

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغيثة القساس12993 448239

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفؤاد تامر12994 588736

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفؤاد النبشي12995 510134

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفؤاد الهاشمي12996 304260

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفؤاد  الطراف12997 325903

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفؤاد بكا12998 240669

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفؤاد  روحي 12999 453822

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاتحة الخياطي13000 308683

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاتحة مسليط13001 331139

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاتحة  بوكلي13002 568408

ي13003
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاتحة عمران 314129

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاتحة مرجان13004 272220

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاتحة الرياكي13005 496833

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاتحة صابر13006 275116

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاتحة الصغير13007 473895

ي13008
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاتن الداسوف 349610
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ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاتن الشاوي كينش13009 582773

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاضمة اسلون13010 302906

ي13011
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاضمة  الميمون 290198

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاضمة جميل13012 443021

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاضمة ايت يوس 13013 338648

ي13014
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاضمة موجان 356640

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاضمة الزاهري13015 483378

ي13016
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاضمة رزف 507431

ي13017
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاضمة العون 361543

ي13018
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاضمة الوشوان 417517

ي13019
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاضيل حرف 454705

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطم الزهراء واوغيغيط13020 249076

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الهاللي13021 504185

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة بويضوضان13022 342260

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة فدواش13023 359631

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة بوعيق 13024 493691

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  النباكي13025 312616

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة مليح13026 319690

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الدحو13027 288040

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة كنداوي 13028 301994

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة موهب13029 289784

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة العمراوي13030 352411

ي13031 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة حح  319689

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة مشاش13032 449471

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة العماري13033 392664

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة بوكيوض13034 324524

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة بوستة13035 563483

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة داودي13036 352655

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة بوخليف13037 251516

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  الدقاق13038 432574

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة وردي13039 600092

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  مجيدي 13040 259386
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ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة أركادي13041 353710

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة وعزاوي13042 276445

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الخديري13043 322047

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة جبير13044 308046

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  عبيدة13045 261311

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة امادين13046 539794

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة انفاوي13047 540164

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الرمان13048 434415

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة أجرود13049 259868

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة ابوالدوهاج13050 297880

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة بوعدي13051 281942

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة زوبير13052 600698

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  خلوف 13053 359158

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة شوكان13054 569836

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة لوطار13055 522833

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  بايوت13056 303882

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  وهرا13057 349733

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الكاس13058 311118

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة روشدي13059 487480

ي13060
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  لوديب  288078

ي13061
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة القاض  294360

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  العلمي13062 258458

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة بومجدي13063 341130

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة قدشاوي13064 492826

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  العماري13065 287342

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  كرام13066 276944

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الحنصالي13067 415082

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة العاللي13068 400587

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة مصاض13069 410340

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة ايتهمو13070 250100

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة دحاوي13071 347863

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة رضوان13072 512984

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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التعليم االبتدائي

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة قسماوي13073 345188

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة وخينش13074 476941

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة البناوي13075 355321

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة ايت يوسف13076 341487

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة اعتاب13077 392122

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة اوبلحسن13078 464926

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة شفيق13079 612652

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة يعكوب13080 418716

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة عزوزي13081 513934

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة سليمان13082 570510

ي13083
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة كشان 380540

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  نارصي13084 463182

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة لكالعي13085 433264

ي 13086
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  اوشكب  246257

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة بازهرة13087 333275

ي13088 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة طالب  418265

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  الدريوش13089 348863

ي13090 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  ايتعب  328530

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  ايت مخلوف 13091 428787

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة لعروىسي13092 278112

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة توزو13093 347029

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة امنهور13094 307531

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  الهكورت 13095 474785

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة اعزيز13096 365705

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة احبار13097 402541

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  النوري 13098 312574

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة التونشي13099 325898

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة عمجان13100 508592

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة اعبو13101 547561

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  لمساعد13102 483560

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة اخويا13103 292870

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة هدان13104 371448

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مزدوج :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية
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أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

التعليم االبتدائي

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة اعريش13105 393879

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  فاضل13106 321173

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الحمراوي13107 394350

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة مصاض13108 425845

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة اشنو13109 550725

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  ازكاغ 13110 361974

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة السعيدي13111 396067

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة إقجاعن13112 338761

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة رزاق13113 279864

ي13114
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء زيران 566984

ي13115
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء التق  528023

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء امريزيق13116 534660

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء زيدان13117 308266

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء النوري13118 284685

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء السعودي13119 256448

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  قلموش13120 436791

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء العيدودي13121 277609

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء تداىسي13122 263809

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء بن بيبودة13123 379257

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء فقري13124 294774

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الحيداوي 13125 295192

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  القاسمي13126 565800

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء مسعاف13127 346249

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء يحياوي13128 329638

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  مسكير  13129 344271

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء اخالي13130 356158

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الزوين13131 276459

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء اكريت13132 256924

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء شادي13133 481936

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  بوزركان13134 432499

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء رزاد13135 275630

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء ايت عمر13136 282849

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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التعليم االبتدائي

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  سكوري 13137 510962

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  القاىسي13138 252584

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الشميطي13139 255814

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء النماوي13140 330674

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء المعطاوي13141 382921

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء المشنق13142 616113

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء بصير13143 394175

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء ملوكي13144 252061

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  الحداوي13145 274572

ي13146
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  المتاف 454076

ي 13147 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  الذهب  337788

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء لبديدي13148 472948

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  أيت تكيوط 13149 341147

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء عدالن13150 547459

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الطراح13151 297958

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  الدراز13152 302401

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  لمغيلي13153 465309

ي 13154
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء المدان 512437

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء المشكوري13155 464843

ي13156
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء العمران 284200

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء هبادي13157 464473

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء نوري  13158 463423

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الحيان13159 276164

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  برطالي13160 350447

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء عبدو13161 278997

ي13162 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء عرن  567201

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  اقزار13163 354122

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء تزضير 13164 327307

ي13165 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الحضير 345313

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء مازيدي13166 357212

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء هنداوي13167 352199

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء أوكدو13168 354238

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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التعليم االبتدائي

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء بابا13169 296995

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء بكراوي13170 309490

ة13171 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء حجير 272121

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الهاشمي13172 498743

ي13173
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء بوعزون 463765

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الوداع13174 355747

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء معضي13175 549320

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء اجميلي13176 439027

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء مادي13177 411397

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء احمروش13178 262227

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء امزيل13179 305107

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء ستار13180 368831

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء المستور13181 471878

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء حاللي13182 250642

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء تمليلت 13183 378625

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الهاللي13184 467148

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء بوامزكان13185 453126

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء لمزي  هري13186 313153

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء معداد13187 306774

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء فاضيل13188 270530

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء زروالي13189 309975

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الهاللي13190 452090

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء ابغيبغ13191 314487

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء أمعطي13192 467377

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  لمسلك13193 452284

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء صابر13194 341057

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء مومن13195 423337

ي 13196
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  دهبان 328494

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء جعفر 13197 561280

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  بوسلهام13198 297509

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  الهياج13199 539111

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الصبار13200 326161

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء بقالي13201 298136

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء سحبان13202 482610

ي13203 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء عرح  498551

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  مكروش13204 285282

ي13205 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الزرايب  328776

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء أسو13206 474194

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء أيت زولي13207 349285

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء النجمي13208 339534

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  مغفوري13209 356398

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء عتيق13210 571165

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء مشهوري13211 328644

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الصبار13212 361262

ي13213
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  المدان 362889

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  ناظيف13214 523752

ي13215
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الحناف 346440

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  زبير13216 282386

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء محفوظ 13217 395162

ي13218
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء صداف 347657

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء مشور13219 245763

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء كوون13220 247990

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء اوبحا13221 434576

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء ربيع13222 298336

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الجابري13223 329630

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء المرساوي13224 358488

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء شفيق13225 329517

ي13226
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء معديب  304173

ي13227
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء التاف 488845

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء أيت عويشر13228 425799

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء بنمومن13229 348673

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء قدوري13230 348666

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الهروىسي13231 330669

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء شكوري13232 541226

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
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 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء رحيوي13233 450253

ي13234
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الطون 312414

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  بومروان 13235 498279

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء كجعوط13236 469017

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء حراز13237 317574

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  أفوزار 13238 516682

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء بوهالل13239 333102

ي 13240
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الياسيب  333787

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  المنيع 13241 511039

اوي13242 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء حض  305740

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  الدابدي13243 446972

و13244 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء عير 337552

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء محداد13245 579170

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء أنوار13246 468237

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء لعزيري13247 536342

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  أيت كبور13248 268695

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء حمواعلي13249 497468

ي13250 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء حداح  493298

ي13251
 

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء مرع 432913

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الربيعي13252 291349

ي13253
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء حمون 563234

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء ايزم13254 297017

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء خليل13255 491257

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء بادو13256 561654

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  البطاح 13257 403796

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء مرتبط  13258 314181

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء مرزوك13259 316173

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء   رمضان 13260 294574

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء هواللي13261 317408

ي13262 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء شوعير 617775

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء بوخاري13263 317376

ي 13264
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  المحفوط  317710

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء ابورزاق13265 520052

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهرة مخلص13266 318423

ي13267
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمه الزهراء العمران 284025

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطنة بنجبار13268 503958

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطنة قليليش13269 276901

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاظمة بوقدير13270 287309

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاظمة واعبو 13271 263142

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاظمة  التوري13272 274165

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاظمة زهراوي13273 261250

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاظمة  بنعلي 13274 322653

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاندي عبد الوهاب 13275 542894

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفايزة أعموم13276 389229

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتاح لحالوي13277 283936

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة قندوىسي13278 439761

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة تغزوت13279 259685

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة بلحمرة13280 476553

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة ايت المغروس13281 358621

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة ايت خو سعيد13282 252085

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة حطاطي13283 486300

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة امرازكة13284 426584

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة العرش13285 363436

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة الغجدامي13286 328809

ي13287
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة حنان 329249

ي13288
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة الروصاف 318622

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة  مسفيوي13289 308811

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة بنيكس13290 334398

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة امغار13291 566599

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة الدوهو13292 351042

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة سمريس13293 322779

ي13294
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة ياسب  523447

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة عدي13295 351689

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة المرسلي13296 275228

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
104258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

التعليم االبتدائي

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة امرو13297 412179

ي13298 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة الدهب  326846

اوي13299 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفخرالدين حض  290676

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى ايت بنيشو13300 290109

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى كبدي 13301 419362

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى وباس13302 393145

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى المنجل13303 625819

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى اصيان13304 293430

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى هجري13305 338004

ي13306 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى بوقطيب  337624

ي13307
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى  عدنان 306840

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى   ايت بالل13308 296327

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى خروش 13309 291186

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى  انميش13310 321907

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى أعراب13311 303473

يكي13312 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى لي  317234

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى  الغرباوي13313 488608

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى قنان13314 365814

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى نشيد13315 356857

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى  الفقايهي13316 299577

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى  أخدي13317 265367

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى بويزمر13318 513348

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى بوالزيت13319 295291

ي13320
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى متق  535071

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى  ماهير13321 320396

ي13322
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى لمعيدن 343661

ي13323
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى الوعزان 251051

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى بوستة13324 483752

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى فتح13325 350354

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفريحة اوحجان13326 468497

ي13327
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفريد شوف 284123

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفريد  الصفاوي 13328 306678

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفريد زروال13329 527110

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفريد انفسيس13330 269490

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفريد إزري13331 339469

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفريدة بنعيش13332 602250

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفطومة اعكي13333 406432

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفطيمة بكا13334 415555

ي رشيد13335
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتففب  611370

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفنيدة أرغاي13336 248732

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفوزية العسيلي13337 422875

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفوزية الرحالي13338 384820

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفوزية حواص13339 355726

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفوزية البياض13340 341133

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفوزية المختار13341 526589

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفوزية  تغزوت 13342 291187

ي13343
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفوزية مزن 264345

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفوزية شار13344 302207

ي13345 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفوزية ناح  316089

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفوزية مجاهد13346 591086

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفوزية  محبوب13347 382522

ي13348
 
ان ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفوزية الجي  251468

ي13349
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفوزية بلخنشر 308117

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفوزية الشميطي13350 293918

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفوزية قاسيم13351 391230

وز بن داوود13352 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفير 546390

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفيصل  لحياوي 13353 243855

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفيصل فاهيمي13354 327401

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفيصل زنوري13355 366992

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفيصل جلولي13356 607297

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفيصل  الحريري13357 441007

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفيصل ابنارص13358 268229

اف13359 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتقاسمي شر 330822

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتقدور بنعزيزي13360 305544
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ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتقدور  بطاش 13361 382233

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتقطيب نورة13362 338794

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكتو  اماحي13363 343133

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريم مجيدي13364 246380

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريم الفطواكي13365 355392

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريم امعيط13366 353966

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة بنودة13367 290879

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة مذكر13368 533365

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة العمراوي13369 352821

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة الدرقاوي13370 475680

ي13371
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة العمران 601246

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة اوتوخير 13372 352085

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة   الوهامي13373 371190

فدين13374 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة شر 286421

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة اتمكونت13375 553416

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة ارشيد13376 297380

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة مجيدي13377 330100

ي13378
 
ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة الديان 536550

ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة  الكباش 13379 318818

ي13380 ثانوية  حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة الحض  286277

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكريمة بورنيك13381 438416

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكريمة  شاوش13382 500689

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكريمة شكراوي13383 624913

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكريمة مومن13384 511779

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكريمة رباص13385 331799

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكريمة القاسمي13386 269885

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكريمة مصلوح13387 356949

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكريمة ياسير 13388 346076

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكريمة ايت بوتشكال13389 243077

ي13390
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكريمة مسب  312457

اهيم13391 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكريمة أيتي  244749

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكريمة الطاهري13392 486754
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ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكريمة ايشكر13393 346682

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكريمة  امزيلن 13394 390731

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكريمة ايت بوتروايت 13395 244640

ي13396
 
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكلثوم عمرن 353987

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكلثومة حمدي13397 323633

ي13398
 
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال الزيتون 358382

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال ارعدي13399 425434

ي13400
 
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال احمان 531514

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال يغران13401 549687

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال امناي13402 372824

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال وهيب13403 256073

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال أوعكي13404 335566

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال البكاري13405 354027

ي13406
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال المسكيب  446381

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال غرودة13407 413896

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال الفائض13408 295779

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال  امنصور 13409 361850

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال  ناخود13410 289496

ي13411
 
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال جمران 302215

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال فهمي13412 432760

روال13413 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال بي   577283

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال الكراف13414 342137

ي13415
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال العياىسر 515703

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكمال السايح13416 335045

ة الخطوري13417 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكي   505092

ة مخليص13418 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكي   340271

ي13419
ة العريق  ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكي   253623

ة بولنوار13420 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكي   492176

ة قطيب13421 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكي   395372

ة امسناو13422 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكي   457500

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوتر موعب 13423 553604

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوتر الصالحي13424 334680
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ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوتر رياض13425 570057

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوتر ابعلي13426 262178

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر نديل13427 291067

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر فلفال13428 382024

ي13429
 
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر  اكرن 521445

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر اهتيتيو13430 500653

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر شابور13431 354998

ي امكاد13432
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر بب  309669

ان13433 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر جي  310899

ي13434 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر امنتير  331274

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر نعيم13435 266677

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر بوقلي13436 320082

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر لهبيل 13437 392114

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر لجغل13438 244676

يف13439 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر معي  301048

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر الدريوش13440 320153

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر  عجالوي 13441 444480

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر خبار13442 304987

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر اعروش13443 467034

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر اجليل13444 335822

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر بوشتاوي13445 331385

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر اشبيكي13446 324775

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر الزاهري13447 568716

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر خضار13448 353906

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر  جمجام13449 353550

ي13450
ىسر ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتالمية الي  264786

ي13451
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبنا صديق  312301

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبنة أزوران13452 375400

ي13453
 
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبنة يمان 396950

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبب  العشوري13454 328730

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبب  برشمان13455 267242

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبب  كريم13456 401061
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ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبب  ايت بنعلي13457 632273

 تدلي13458
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبب  389846

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبب   ايت ىسي محند13459 381290

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبب  اوشعو13460 281811

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبب  اباحاج13461 511251

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبب   والم13462 403431

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبب   شكاك13463 325362

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبب  نارصي13464 329628

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبب  العرباوي13465 523319

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبب  أيت ساىسي 13466 463849

ي13467
 
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبب  مون 284373

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبب   عزيزي 13468 295546

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبب   لمير 13469 351798

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبب  ترصواظ13470 256625

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلبيض كريمة13471 261481

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحباس اسامة13472 260631

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحبيب كبدي 13473 525764

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن واغزاز13474 304082

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن أيت يوسف13475 393319

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن ابركزى13476 307776

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن مودين13477 280485

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن  ورحمون13478 616474

ي13479 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن الناصير 373412

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن اكرنان13480 398480

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن نعيم13481 288470

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن البوجمعاوي13482 471370

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن أزرك13483 264656

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن  بازهرة13484 348246

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن اصاليح13485 268874

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن مليح13486 350182

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن سليم13487 512119

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن ايت زيان13488 457192

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن  أحمام13489 515692

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن بتفلوست13490 358968

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن  الطالب 13491 355318

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن افكال13492 488954

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن اتوجان13493 411816

ي13494
 
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن الزكان 508708

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن رافع13495 243700

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن  المنتض13496 355969

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن جبار13497 291059

ي13498
 
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن الرحمان 314102

ى13499 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة بوشكير 526613

ي13500
 
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة الكيالن 413972

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة الباللي13501 290178

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة  وعالل13502 471176

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة انور13503 504980

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة اكوجيل13504 454769

ي13505 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة في  326882

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة  الرقيوي13506 554043

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة  زهير 13507 511540

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة اكوشام13508 535007

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة  وطلحة13509 285937

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة بلوض13510 526535

ع13511 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة وشر 317567

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة شغان13512 332946

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة عفيف13513 433138

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة زغرات13514 292581

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة وزنا13515 584449

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة ابن المير13516 426538

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة ايتصحا13517 261689

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة الحمراوي13518 394104

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة  توعطي13519 484205

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة سعدان13520 323277

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيفة أوشن13521 354863

ي محمد13522
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلطيق  340446

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلكبير خلوطة13523 594791

ة كركابة13524 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلكبير 434820

ف13525 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلمعمري شر 505556

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلمياء ايت طرح13526 296475

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلمياء الحيان13527 495868

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلمياء اجدي13528 307790

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلمياء حيدود13529 626753

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلمياء مالكي13530 330998

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلمياء عصام13531 324186

ي13532
 
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلندة منان 296437

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلوبنة اكناو13533 323270

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلوبنة حاتم13534 362830

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلوبنة صواك13535 350068

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلوبنة عدليوي13536 438593

ي13537
 
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلوبب  الريان 355541

ي13538
 
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلوبب  المكون 418583

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليلة حولي13539 363268

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل رحمون13540 304546

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل شتاش13541 481390

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل لزعر 13542 430529

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل الحبيب13543 276763

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل خبوش13544 249466

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل المعطاوي13545 277498

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل الزكراوي13546 560926

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل حاكمي13547 271129

ي13548
 
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل الفضان 285148

ي13549 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل ناح  525035

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل بيض االيام13550 482156

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل العشي13551 398923

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل قديري13552 290146

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل فضلي13553 362715

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل صاليح13554 489439

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل أفرماش13555 345908

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل فياللي13556 340368

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل بامزير13557 293379

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل اعتيق13558 398477

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل أزلماض13559 632873

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل العوامي13560 359661

مدرسة حي الصناع بدمناتليل اليحيوي 13561 263406

مدرسة حي الصناع بدمناتليل بنجوى13562 586309

مدرسة حي الصناع بدمناتليل بوسيف13563 340632

مدرسة حي الصناع بدمناتليل مرحب 13564 270583

مدرسة حي الصناع بدمناتليل ايت حمو13565 623009

مدرسة حي الصناع بدمناتلينة بويمكلوين13566 337202

مدرسة حي الصناع بدمناتماجدة بويدو13567 288260

مدرسة حي الصناع بدمناتماجدة اتفلغات13568 276154

ي13569
 
مدرسة حي الصناع بدمناتماجدة صوف 506611

مدرسة حي الصناع بدمناتماجدة بوجروف13570 438753

مدرسة حي الصناع بدمناتماجدة ستوت13571 260153

مدرسة حي الصناع بدمناتماجدة شهبون13572 482227

مدرسة حي الصناع بدمناتماجدة العماري13573 313958

مدرسة حي الصناع بدمناتماجدة الملوع13574 472541

مدرسة حي الصناع بدمناتماجدة  قديمي13575 287853

مدرسة حي الصناع بدمناتماجدة  لمغاري 13576 395021

مدرسة حي الصناع بدمناتماجدة الززولي13577 247490

مدرسة حي الصناع بدمناتماجدة  ايت عبو13578 474022

مدرسة حي الصناع بدمناتماجدة جياب13579 623022

مدرسة حي الصناع بدمناتماجدة باهي13580 564941

مدرسة حي الصناع بدمناتماجدة  ليدمي13581 488058

مدرسة حي الصناع بدمناتماجدولير  بوزيد13582 264261

مدرسة حي الصناع بدمناتماريا فالت13583 285759

مدرسة حي الصناع بدمناتمارية فرح13584 471938

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مزدوج :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

التعليم االبتدائي

مدرسة حي الصناع بدمناتمارية الضويف13585 329286

ي13586
مدرسة حي الصناع بدمناتمارية حنيب  241519

مدرسة حي الصناع بدمناتمارية بنخلدون13587 398155

مدرسة حي الصناع بدمناتمجدة  كندي13588 338709

مدرسة حي الصناع بدمناتمجدة  العوان13589 358348

مدرسة حي الصناع بدمناتمجدة الخياط13590 455991

مدرسة حي الصناع بدمناتمجدة  قربيس13591 347225

مدرسة حي الصناع بدمناتمجيدة األفضل13592 541932

مدرسة حي الصناع بدمناتمحاسن أيت الحاج13593 283219

مدرسة حي الصناع بدمناتمحاسن فوداد13594 489503

ي13595
 
مدرسة حي الصناع بدمناتمحاسير  اكون 312427

مدرسة حي الصناع بدمناتمحجوبة فكري13596 430540

مدرسة حي الصناع بدمناتمحجوبة حسناوي13597 366011

مدرسة حي الصناع بدمناتمحسن مستور13598 548499

مدرسة حي الصناع بدمناتمحسن  منير13599 552687

مدرسة حي الصناع بدمناتمحسن صادق13600 278762

مدرسة حي الصناع بدمناتمحسن فكري13601 267614

مدرسة حي الصناع بدمناتمحسن ايتولعيد13602 337581

مدرسة حي الصناع بدمناتمحسن الرامش13603 272075

مدرسة حي الصناع بدمناتمحسن إبن الحافظ13604 508363

مدرسة حي الصناع بدمناتمحسن امعال13605 482877

مدرسة حي الصناع بدمناتمحسن  أيت كرداس13606 381383

مدرسة حي الصناع بدمناتمحسن بوستة13607 275287

مدرسة حي الصناع بدمناتمحسن بقاس13608 435255

مدرسة حي الصناع بدمناتمحسن  بوغروم13609 444665

مدرسة حي الصناع بدمناتمحسن بركايو13610 326174

ي13611 مدرسة حي الصناع بدمناتمحسن فرح  266152

مدرسة حي الصناع بدمناتمحسن سيمو13612 363736

ي13613
 
ان مدرسة حي الصناع بدمناتمحسن  الي  285468

مدرسة حي الصناع بدمناتمحسير  ايت مسعود13614 309049

مدرسة حي الصناع بدمناتمحسير  بوحيد13615 428591

ي13616
مدرسة حي الصناع بدمناتمحسير  ورض  242523
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

مدرسة حي الصناع بدمناتمحسير  ابركوكس13617 463256

مدرسة حي الصناع بدمناتمحماد هالل13618 297870

13619
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد جق  440817

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد لقداري13620 467120

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد فائز13621 283906

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد امليك13622 422424

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد أضبيب13623 255940

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد إيمزيلن13624 546371

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد اكناو13625 545702

ي13626
 
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد عرجون 454057

ي13627
 
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الغيان 308748

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الكرواز13628 589687

ادن13629 مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد مير  340918

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الطاهري13630 285075

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد البضي13631 274108

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد ايت حادة13632 304108

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد نمديان13633 548004

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد ليحضار13634 553696

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الحمومي13635 450389

وك13636 مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد مي  453091

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد اغراس13637 452087

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد غزار13638 420395

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد بوكال13639 452037

ي13640
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد اكضاض  352869

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد وعلي13641 506251

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد صبار13642 276223

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد واعزيز13643 421999

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الصالحي13644 515615

ي13645 مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الكطب  324776

ي13646 مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد حطب  489155

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  السالمي13647 565038

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد اغرار13648 359045

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد بوعزاوي 13649 440326

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد أوجبور13650 299876

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد نايت علي13651 336029

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد شجار13652 273371

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد عالش13653 357923

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد المنصوري13654 352779

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد تزعموت13655 352661

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد العباىسي13656 310889

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد عطومي13657 309032

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد ومزوت13658 256536

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد احديدو13659 290113

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الهؤا13660 548279

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  عسفوري 13661 526148

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد ادراس13662 278082

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد أمغران13663 539906

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد اوالطالب13664 317328

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد اودحمان13665 579057

ي 13666 مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  لعمير 426685

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد بوزرور13667 529094

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد يونس13668 392631

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الطاهري13669 330380

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد خلفاوي13670 304350

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد عالوي13671 304604

ي13672
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد بريشر 261309

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد وهيب13673 555490

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد عالي13674 277364

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد أهيو13675 574885

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد واحي13676 548171

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد درقاوي13677 479103

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد قيدا13678 256771

ي13679
 
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الزهران 257530

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد بوصحيب13680 539654

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد رضوان13681 543866

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد اعمر13682 259281

ي13683
 
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الرصاف 362874

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد العلمي13684 434548

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  ايت علي احساين13685 592788

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد بخاوي13686 482785

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد ليحضاري13687 582832

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد بوذراع13688 525970

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد بن حميد13689 259055

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد رزطم13690 333504

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الغزديس13691 277780

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد غرباوي13692 412652

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد نجاح13693 284323

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد بوشفرة13694 412487

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد إفرك13695 242632

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد ناجح13696 317973

ي13697 مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد عي   567591

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد عدي13698 466339

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد مناصف13699 338904

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الرازي13700 258813

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد لغليض13701 619350

وك13702 مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد مي  567451

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد العماري13703 315804

ي13704 مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد اركيب  349400

ي13705 مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد حاح  278188

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد أضبوع13706 380971

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الطاهري13707 400410

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الصحراوي13708 301683

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد مكافر13709 572764

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد ايت صالح13710 291559

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  بوزركان13711 374958

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  بوحسير  13712 315171

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد مسيف13713 406441

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  عدراوي13714 401163

ي13715
 
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد المخلوف 287702

وك13716 مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد    مي  462443

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد لخواثري13717 293201

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد انداح13718 292617

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد معتي 13719 254503

ي 13720
 
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد   مرزوف 253134

ي13721
 
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد لوان 265545

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد ايت كورامت 13722 363536

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد بنعيش13723 419540

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد لعريف13724 408501

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد مسلم13725 263716

ي13726 مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الصغير 417191

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد العلمي13727 279436

ي13728
 
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد صوف 602304

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  العنكري 13729 594839

ي13730
 
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الخلوف 522006

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد باخوش13731 626892

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  ايت بوشوي13732 587250

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد العماري13733 482176

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد بولحروف 13734 316756

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد امالل13735 312746

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد عبار 13736 488234

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد اطاغت13737 312307

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد عشاق13738 262028

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد محدن13739 311668

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد ابسكيض13740 545527

ي13741
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الوجب  272341

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الملوكي13742 355508

ي13743
 
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  تيجان 351929

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  اويشو 13744 297347

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الشبورة13745 274598

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد اجمل13746 622360

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد بوخداوي13747 330058

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  ساهل13748 241369

ي13749 مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الذهب  506733

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  اوتوشنت13750 381848

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد اوبصار13751 632751

ي13752
 
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد سواف 381285

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد منصيف13753 392636

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد مهيم13754 338487

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد موحسير 13755 380482

ي13756
 
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الدلوف 445341

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد السعيد13757 297497

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد ايت حشي13758 558193

ع13759 مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد مشر 568189

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد بوغنيسة13760 337099

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد البداوي13761 437552

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد النارصي13762 335729

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد لمباركي13763 363143

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد رشاد13764 383879

ي13765
 
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد خشون 354203

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد بوالداج13766 283521

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد ايتعلي13767 478403

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد ازلماضن13768 474257

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد بنعو13769 296160

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  أعمر13770 249183

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد محبوب13771 530616

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  الدرقاوي13772 400638

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد ورية13773 284449

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد بادو13774 347046

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد اشقير13775 250230

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد ربوب13776 327443

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد حاتم13777 328168

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  أحنصال13778 625256

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد عديشان13779 485539

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد سليم13780 477117

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد اعجيك13781 521498

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد عدي13782 393706

ادي13783 مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد شر 318808

ي13784
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد اهب  365760

ي13785
 
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الكفان 349346

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  الفحلي13786 587423

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد مسعود13787 569309

ي13788 مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد صابير 416788

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد الزيك     13789 536500

ي13790
مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد البلغيب  595965

ي13791 مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد صبير 417563

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد زطوطي13792 517329

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد لحداد13793 316536

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد نظير13794 346654

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد إبراهيمي13795 299589

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد االسعد13796 539028

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد  لميم13797 493409

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد السندىسي13798 318838

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد ايتعبو13799 249507

مدرسة حي الصناع بدمناتمحمد بورفاد13800 392563

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد صهير13801 276225

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد بطوش13802 627391

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد المسكير 13803 307556

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد ساكن13804 628094

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد أزيفان13805 390098

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد اليوىسي 13806 378112

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد   بويضوضان 13807 345962

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد رزاد13808 538382

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
120258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد بالغازي13809 244908

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد باتح13810 319515

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد فؤاد 13811 339311

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد ملوك13812 558841

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد عفيف13813 540388

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد سمير13814 319635

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد ادريشي13815 536552

ي13816 ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد عرح  627277

ي13817
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد العدلق  298736

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد السمعلي13818 603521

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد  مرنيش 13819 327293

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد كبو13820 271426

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد بن يوسف13821 271208

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد بومحي13822 326981

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد مباكر13823 475546

ي13824
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد الصدف 511650

ي13825
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد رزف 534852

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد العمري13826 426464

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد حم13827 326336

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد افقير13828 608067

ي13829 ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد دكير 505869

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد تعربت13830 366299

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد فائد13831 410489

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد بوامهيم13832 294714

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد بورحيم13833 511749

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد رشيد13834 472803

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد  أوخلو13835 244107

ي13836
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد الكفان 589528

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد خرواش13837 354818

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد نشاط13838 252963

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد بويزكارن13839 575629

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد زكري13840 470181

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
121258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد  العشاري13841 464481

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد ايت علي حدو13842 464361

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد اوطالب13843 432785

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد   بن باري13844 461637

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد مفيد13845 432150

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد محتاش13846 368677

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد بخان13847 288624

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد الظاهري13848 253765

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد  بوزكروى13849 464723

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد صائغ13850 461906

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد باعزيز13851 311413

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد أجران13852 311563

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد ابراوي13853 444910

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد  اورير13854 592144

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد ازناكن13855 326961

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد منوا13856 327651

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد اغوليد13857 302372

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد بارودي13858 528230

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد خليد13859 525670

ي13860
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد  جنان 314003

ي13861
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد السحبان 459965

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد براس13862 280810

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد أمير  نبداوي13863 356677

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد أمير  كزري13864 409165

ي ادريشي13865
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد المدن 548219

 لقدومي13866
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد امير  510376

ي13867
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد امير  ودان 507861

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد امير  لعفر13868 317021

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد امير  غطريف13869 247607

ي13870
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد رض  أونيب  417303

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد طه رايف13871 584004

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمحمد كريم خربوش13872 273487

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
122258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمديحة لكليل13873 497507

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمديحة  بورية13874 483042

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد زروال13875 359479

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد  المو13876 468942

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد امليك13877 422843

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد خير13878 338010

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد اصبيحي13879 245100

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد الملوكي13880 302199

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد زوبير13881 612762

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد عبيد13882 353230

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد لمودن13883 279854

ي13884
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد شبون 452296

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد أبري13885 284460

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد أخواض13886 287014

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد لمصخر13887 464276

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد امليل13888 392884

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد الحموش13889 291968

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد سدير13890 308539

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد هتاك13891 578010

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد بنعو13892 246655

ي13893
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمراد رزف 253298

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمروان اوخشير 13894 362259

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمروان قصطال13895 518153

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمروان الغفاري ادريشي13896 508068

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمروان بنارص13897 265890

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمروان العمراوي13898 267032

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمروان السجدي13899 250755

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمروان عمور13900 416602

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمروان حنكوس13901 285561

ي 13902 ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمروان  القزبير 374739

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمروان خمريش13903 320719

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمروان جمال13904 406444

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
123258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي13905
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمروان معروف 307774

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمروان منهور13906 249419

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمروان بنتعرابت13907 338559

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمروان سنوىسي 13908 286756

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمروى حصال13909 546972

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمرية سماح13910 350013

13911
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمرية بون 356714

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمرية الراشدي13912 303731

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم بوعال13913 437583

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم جميل13914 360562

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  بنان 13915 319369

ي 13916
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  عثمان 314808

ي13917
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم القروان 541842

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  الرمادي13918 491168

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم حافيظ13919 299663

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  مالكي13920 582221

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  الدومي13921 326369

ي13922
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم العاف 492091

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  جويشات 13923 565334

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم لمجندز13924 277686

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم راشب13925 386276

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم بوتغيت13926 268886

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم الشاكوري13927 451774

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم واعبيش13928 306325

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  وعريبة13929 529049

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم شقرون13930 311661

وك13931 ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم مي  280890

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم أقبو13932 325334

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم بوجعراوي13933 327844

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  المنتض 13934 564652

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم زروالي13935 304071

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم المرابطي13936 411162

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم اتشو13937 451105

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم اودادىسي13938 411321

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم ابنمداغ13939 312277

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  شعو13940 493755

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم رفالي13941 248717

ي 13942
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم دمنان 316378

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم الوزاع13943 450638

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم خليدي13944 312530

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم بوسكسو13945 468574

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم الفالحي13946 324871

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  بوتقبوت 13947 279275

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم صابر13948 458659

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم خياظ13949 547015

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم الكعادي13950 324169

ي13951
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم الماسيب  331047

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم زالوق13952 605071

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم بوزيان13953 482128

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  حنير 13954 248562

ي13955
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم ساح  261308

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم رزوق13956 457489

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  اشقير 13957 286527

ي13958
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم القاض  287483

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  تغروط13959 317377

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم عجمي13960 305923

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  عشي 13961 407645

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم اقنيدر13962 425268

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم رباص13963 481665

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم لكريشة13964 334759

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم حارص 13965 240772

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم حديوي13966 390069

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم مهدى13967 335631

ي13968
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم الياقب  353577

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم جميل13969 264040

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم أيت الحاج13970 472925

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم بوداوود13971 349425

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم اوماد13972 383189

ي13973
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم الزتون 322845

ي13974
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم الحسب  297849

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم باطي13975 490122

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم فائق13976 539760

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم الكنبوري13977 256247

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم ابوالبسباس 13978 543104

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم نواري13979 276466

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم علولي13980 383001

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم ابن الصالح13981 614752

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم القلمي13982 252288

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم بوزيد13983 263784

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم اللماط13984 327023

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم رزوق13985 350693

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  قبالوي 13986 536618

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم الزاهري13987 470100

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم عناب13988 537112

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم السالمي13989 347505

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم ايت افقير13990 485358

ي13991
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم يزيب  565649

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم سليح13992 322659

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم المعطاوي13993 295572

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  الناجم13994 371289

ة13995 ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم اخطير 284554

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  ابن العريف 13996 511165

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم البضي13997 274501

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم جنان13998 509312

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  ملوان13999 505324

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم عباوي14000 401771

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم جميل14001 507231

ي14002 ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم اوعب  253847

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم ابراهمي14003 279062

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم المرسلي14004 277123

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم سبو14005 419693

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم فتوح14006 272286

اث14007 ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم مير 489038

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم اكداش14008 275372

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  زوهري 14009 347271

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم بوامهيم14010 293827

ي14011 ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  العالح  331219

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم بالوك14012 379993

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم مداوي14013 272601

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم حرير14014 283676

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  ايكن14015 332130

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  عبائدي14016 609593

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم اومسعود14017 462605

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم العريش14018 611868

ي14019
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم حوفط  533340

س14020 ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم سمير 253009

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم زعبولي14021 356965

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم لحميدي14022 472196

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم ميشة14023 538489

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم عالم14024 383778

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم اعبوش14025 573902

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  بال14026 253432

ي14027
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم الحلوان 440603

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم ايتبلحاج14028 511008

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  فياض14029 476460

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم اوهريمو14030 408582

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم شقوري14031 396300

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  صمودي 14032 407476

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم قشو14033 330493

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم التاميمي14034 321174

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  ايت ىسي احماد14035 458523

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم مرابح14036 269767

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم بوخمن14037 393098

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم بوتكبوت14038 412939

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  الطاهري 14039 261100

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم   حكمي 14040 417292

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم كارحي14041 450299

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  ايت حسير  14042 438406

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم غرباوي14043 322133

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم مهراوي14044 356460

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  بوزداغ14045 284701

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم  الطائع14046 258442

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم ابراهيم14047 306290

ي14048
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريم باف 291316

ي14049
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريمة نهب  298646

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمريمة بلفقيه14050 290359

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  مومن14051 287268

ي14052
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  قورىسر 452367

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  هيسوف14053 514861

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  بوزيان14054 459556

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  ترصواظ14055 387128

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  طالع14056 303156

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  الدخيشي14057 250459

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  سعيدي14058 456922

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  ارسالن14059 387566

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق   ايت شكور14060 310406

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  أمحضار14061 292555

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  العالم14062 334122

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  بنعيش14063 422213

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  بنموح14064 577327

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

يف14065 ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق   شر 440561

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  العمري14066 413181

ي14067
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق   اللويب  365301

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  مفيد14068 530227

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  مهروق14069 286849

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق   ايت تحريتوت 14070 439590

ي14071
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  الغزوان 262403

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق   ابو الفتح 14072 259566

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق   الشاكر14073 577109

 اوفقير14074
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  345921

ي14075   الحبيب 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  495212

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  عدو14076 348046

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  ارجدال14077 587691

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  وبنهادي14078 494449

ى14079  امير
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  610156

 اشقير14080
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  561018

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  اشبو14081 408402

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  العموري14082 473669

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق   واعال14083 339253

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  اموجان14084 327003

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمصطق  كواس14085 288013

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمعاد الزاويت14086 446360

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمعاد المنصوري14087 321787

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمعاد بلمجدوب14088 570374

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمعاد بويكر14089 523594

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمعاد بوستة14090 530359

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمعاد ازروري14091 503292

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمعاذ محسن14092 325507

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمعاذ بطاش14093 460341

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمعاذ بانيض14094 392933

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمليكة تورعت14095 550434

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمليكة  والزاويت 14096 354392

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمليكة ايت جا14097 265250

ي14098 ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمليكة لغبير 464745

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمليكة حمص14099 252564

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمليكة امزيل14100 286323

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمليكة معسو14101 294769

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمليكة بويزم14102 438666

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمليكة وهنو14103 532389

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمليكة الفاضلي14104 299074

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمليكة وردي14105 335379

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمليكة غالب14106 395033

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمليكة ايشو14107 302642

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمليكة حدوشان14108 300656

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمليكة العماري 14109 310192

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمليكة  اسمويا14110 285700

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمليكة اشقير14111 264712

ي14112
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمنار بلغاىسر 280663

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمنار بتا14113 298632

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمنال أرعموش14114 540510

وكي14115 ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمنال مي  304054

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمنال عبيد14116 248960

ى14117 ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمنال امير 358823

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمنال ايت رحوا14118 381232

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمنال أيت رحو 14119 543096

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمنة بوشكة14120 515310

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمنعم مربطي14121 363796

اوي14122 ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمنعم  الصي  326072

 باعلي14123
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمب  332285

ي14124
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمب  دحان 435950

 وكلي14125
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمب  490870

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمب  امكور14126 278418

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمب  منير14127 259099

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمب  اداد14128 351386

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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ي14129
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمنير حسب  298793

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمنير فتوحي14130 621692

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمنير االدريشي14131 300273

ي14132 ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمنير البصير 565559

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمنير حداوي14133 323120

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمهدي الزاهير 14134 343687

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمهدي مازي14135 352065

ي14136
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمهدي  العون 313397

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمهدي بوبكراوي14137 253909

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارموحسير  بن حجاج14138 277292

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارموح البومالي14139 304813

ي14140 ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارموح اليعقون  251536

ي14141
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارموراد عصق  560156

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارموىس أزريز14142 533348

ي14143
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارموىس احنيب  305604

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارموعاد لهوير14144 583667

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارموالي المحجوب حامي14145 384719

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارموالي المصطق  ايت المشكوري14146 247458

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارموالي جواد نايت وسيدي14147 285070

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمولود بنحدة14148 413846

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمولود الفاريشي 14149 540341

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمولودة بن حليمة14150 503860

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمولودة مزكان14151 295999

ي14152
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمولودة جهب  264912

ي14153
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمولودة رضوان 407563

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمونا الغازيري 14154 343110

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمونة مكراز14155 347208

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمونة رستم14156 308090

ي14157
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمونيا صفيان 567547

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمونية حيداوي14158 545191

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمونية عزوز14159 268220

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمونية لشكر14160 432118

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمونية عزوزي14161 407983

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمونير لمغاري14162 348660

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمونير الهاشيمي14163 534490

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارميلودة شادي14164 332250

ي14165
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارميمون لميمون 579347

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمينة مكوار14166 398898

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمينة بادو14167 257796

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمينة النضي14168 429436

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمينة تغية14169 423004

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمينة عالوي14170 267767

ي14171
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمينة الوعزان 353731

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمينة سيسعيد14172 561362

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارمينة اكريت14173 557791

ي14174
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارناادية الزيان 518078

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارناجية  وجنير 14175 337816

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية ايت كورو14176 356360

ي14177
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية شفيق  300073

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية نبيه14178 303202

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية عاتق14179 421996

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية صيهر14180 335998

ي14181
 

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية الورع 252801

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية لغمام14182 534676

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية شاكر14183 244320

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية اوشهبون14184 311628

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية  زكرياء 14185 354014

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية مصلوح14186 399015

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية الجزولي14187 265362

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية  مرتض  14188 380603

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية  عادلي14189 363109

ي14190
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية مستب  582099

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية حمدون14191 547132

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية فخاري14192 408569
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ي14193
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية وراف 326313

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية زيادي14194 465284

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية ايت مازي    غ14195 465150

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية فهيم14196 475924

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية اشغير 14197 327006

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية اليضاض14198 535918

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية والحاج14199 474152

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية الحديوي 14200 346570

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية جعفر14201 417446

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية مرزاق14202 445422

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية  الحارث14203 547805

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية تسكل14204 303157

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية بلوالي14205 351600

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية خدة14206 299725

ان14207 ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية جي  338629

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية زوهري14208 349777

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية الزلماطي14209 512271

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية  جبالوي 14210 328261

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية  الحمامي14211 336205

ي14212
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية الورزف 349886

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية عليبوش14213 378818

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنادية مراوي14214 287230

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنارص  الضعضوري14215 452728

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيل الكدري14216 398831

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيل  بافط14217 247954

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيل بوجو14218 339721

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيل الوليد14219 259791

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيل  فراح14220 255424

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيل حميدوش14221 329267

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيل تزريكي14222 310501

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيل  اقديم14223 329511

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيل المشكوري14224 434074
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ي14225
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيل ميمون 598187

ي14226
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيل حسان 335236

ي14227
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيل حلوان 594172

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيلة لعميم14228 556829

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيلة الباي14229 378995

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيلة غاندي14230 323537

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيلة فطيطيش14231 263014

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيلة السعودي14232 380015

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيلة كروم 14233 537991

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنبيلة  ابراهمي14234 259552

ي  14235
 
ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنجاة  الغزوان 463677

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنجاة فاللي14236 365331

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنجاة لمحمدي14237 308909

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنجاة الثائب14238 492650

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنجاة  مرزوق14239 346575

ثانوية سد بير  الويدان التأهيلية بأفورارنجاة الزويري 14240 302765

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجاة ايتعلي14241 464170

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجاة اوريحة14242 395515

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجاة السعدي 14243 596674

ة 14244 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجاة  بوشكير 328035

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجاة  ايت عمرو14245 526155

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجاة الدرقاوي14246 459802

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجاة  تغفيست 14247 402555

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجاة  افقير14248 321870

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجاة افسحي14249 262323

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجاة  موهوب 14250 432286

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجاة الخاوى14251 546489

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجاة بالل14252 482826

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجمة  ياخو14253 575626

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجوى بوالربيع14254 458695

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجوى زروق14255 408255

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجوى الفضالي14256 515298
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.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
134258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :التخصص :السلـــــك 
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ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجوى صحيح14257 438365

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجوى البضاوي14258 267424

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجيب  سماح14259 338769

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجية انياكي14260 481635

ي14261
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنجيم عطوىسر 547204

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارندى سيدي اعلي14262 356885

اوي14263 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارندى الدشر 315009

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارندى نامق14264 348158

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارندى اعشيبات14265 502510

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارندية ايت عال 14266 509562

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارندير احمد14267 489782

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة ازليم14268 347902

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة اكداش14269 469840

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة اوعكي14270 353409

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة مرواحي14271 377458

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة ايت واحي14272 467492

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة  مرزاق14273 419216

ي 14274
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة  المصطاف 470727

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة تغزوت14275 259514

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة اطويل14276 491378

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة بوكتاف14277 259167

ي14278
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة عطيق  286927

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة  باديس14279 524389

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة قرقوري14280 291779

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة روبان14281 392091

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة بوعلي14282 321825

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة أكوراي14283 428065

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة بو الراس14284 482894

ي14285 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة لبكير 457025

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة المريوح14286 312634

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة بوزنار14287 279185

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنزهة انس14288 486913
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ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنشين أغريب14289 333788

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنشين حالق14290 281057

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنسيم مالح14291 289007

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنسيمة مزي    غ14292 326157

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنسيمة ايت كبيت14293 323750

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنسيمة  الزهاري14294 362866

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنسيمة بكري14295 407922

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنسيمة شاب14296 255466

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنسيمة وزيف14297 345409

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنسيمة ازنزال14298 279748

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنسيمة فتاح14299 476507

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنسيمة  يونشي 14300 287395

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنضال وعزان14301 285642

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنضال  خاشون14302 273843

ة مكريم14303 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنظير 350266

ة الحانير 14304 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنظير 270123

ة موحا14305 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنظير 353403

ة بوهرور14306 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنظير 356356

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعمة ايت زايد14307 260598

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة فاتحي14308 284590

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة موساوي14309 332668

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة ايت ابراهيم14310 412940

ي14311 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة غران  464465

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة اورغ14312 308378

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة رشيق14313 464679

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة افرىسي14314 402080

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة المعطاوي14315 436724

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة اعتاب14316 391617

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة الحيان14317 475490

ي14318
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة  احسايب  248522

ي 14319
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة اوشكب  245257

يف 14320 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة  اوشر 262892
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ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة  امالل14321 420096

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة العواد14322 297405

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة فاريد14323 293057

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة  البدري 14324 263348

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة ايت ارحو14325 259253

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة شافع14326 340313

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة الحميدي14327 307899

ي14328
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة لحنيب  287445

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة فراح14329 467109

ي14330 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة غريب  303912

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة الناعمي14331 615001

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة العراك14332 402575

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة اشبيكي14333 432964

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة ورحو14334 516219

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة كلفاوي14335 343034

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنعيمة  مشكور 14336 359491

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنهال بن حمو14337 490822

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنهيلة بادى14338 442705

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنهيلة  الخياط14339 303758

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنهيلة  حرت14340 361503

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنهيلة فهمي14341 414035

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنهيلة بن عمر 14342 389613

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنهيلة حمدان14343 605417

وكي14344 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنهيلة  المي  567596

ي14345
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنهيلة عيشون 358619

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنهيلة بوخليق14346 377544

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنهيلة  برحو14347 321286

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنهيلة ناطق14348 471005

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنوار عاكيف14349 332512

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنوال العواد14350 301921

ي14351
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنوال وخشر 358665

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنوال لعريف14352 510110
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ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنوال تغانمت14353 470326

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنوال بوحا14354 242836

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنوال الفطواكي14355 292556

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنوال بديع14356 368942

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنوال االحمر14357 282779

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنوال برحوا14358 265650

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنوال حمدوش14359 362860

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنوال الهاللي14360 495553

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنور الدين  الحمداوي14361 467947

خ14362 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنور الدين اجبير 522980

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنور الدين صماد14363 340772

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنور الدين  البدوي 14364 470566

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنور الدين الحجالوي14365 593318

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنور الهدى  فالحي14366 472584

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورا إمدجعب14367 292357

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورا دوالي14368 501209

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين ايت صبيحة14369 242305

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين  حموش 14370 342722

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين  بلهامي14371 621209

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين فالح14372 432015

ي14373
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين  صادف 553975

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين امشاخرو14374 272088

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين  رائد14375 436117

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين بورحيم14376 295729

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين بوعدي14377 468274

ي14378
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين شوف 446023

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين الفرساوي14379 418878

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين  ايتمودا14380 326628

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين االبيض14381 613976

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين  كمال14382 266266

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين أيت عبو14383 488836

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين المسكاوي14384 476221

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
138258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين ادمام14385 298453

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين بلمودن14386 339373

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين جبار14387 403893

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين تمساون14388 369748

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين بنحايس14389 457060

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين مزهور14390 328527

ي14391
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين دمنان 485083

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين اشى14392 258540

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورالدين بومور14393 569500

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة جنابية14394 510005

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة حثيث14395 350193

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة العشي 14396 321036

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة طلوك14397 251350

ي14398 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة  الحاح  490805

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة الحيان14399 494402

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة غطي14400 283111

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة عاتق14401 340377

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة بخان14402 419080

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة حرطيطي14403 469353

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة الخداش14404 474037

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة مرغيش14405 278673

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة الدليمي14406 590111

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة شمشام14407 505626

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة اتمكونت14408 332493

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة الزهراوي14409 337392

ي14410
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة السنون 284356

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة  الهروش14411 326357

ي14412 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة اليعقون  343343

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة ساميح14413 292334

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة االصبحي14414 309128

ي14415
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة الرحمان 485818

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة الحسناوي14416 317230

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي14417 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة ناح  395977

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة  لمحمدي14418 318494

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنورة اوجوت14419 566361

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنوفيسة بنشطو14420 291921

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنوهة مربان14421 359401

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارنوهيلة بوفنان14422 510304

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهاجر بل الحمر14423 362649

ي14424
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهاجر مركون 385816

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهاجر التامري14425 253611

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهاجر حنتوم14426 425678

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهاجر كرومي14427 575886

ي14428
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهاجر الفاروف 345651

ي14429
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهاجر بورىسر 441593

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهاجر منعم14430 270208

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهاجر المرسلي14431 482546

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهاجر مجيب14432 290364

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهاجر فياللي14433 333242

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهاجر النكاوي14434 442437

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهالة العدراوي14435 280180

ي14436
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهالة العنان 276646

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهالة وعيد14437 351044

ي14438
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهبة كان 345786

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهبشي ياسير 14439 360268

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهجر  نواق14440 569081

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهجر بولنوار14441 348654

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهجر لمغاري14442 347900

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهجر خويا14443 423908

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهجر امير 14444 452794

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهجر حراش14445 304612

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهجر رحوي14446 315952

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهجر خوياعلي14447 540356

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهجر أعموم14448 293575

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهجر اسدرم 14449 283336

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهجر جبور14450 339867

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهجر وعبار14451 448601

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهجر لردي14452 285945

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهجر لهريويل14453 552093

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى مشار14454 471472

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى التونشي14455 288764

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى بوتقشاشت14456 504014

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى رضوان14457 508270

ي14458 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى  شون  277462

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى بادى14459 442561

ي14460
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى الراف 303054

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى أولحساين14461 291117

ي14462
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى المزيب  304945

ي14463
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى شكران 484506

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى  الهاشمي14464 339425

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى  مستاوي14465 249274

ي14466
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى اليمب  537255

ي14467
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى لعويب  542499

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى المخروط14468 368128

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى الصياد14469 348728

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى الريغن14470 285960

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهدى زعطم14471 395114

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام واحي14472 383874

ي14473
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام العثمان 534770

اق14474 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام مي  331316

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام مولهم14475 278816

فدين14476 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام شر 530875

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام حمي14477 547837

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام امزيل14478 279700

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام  غالب14479 404159

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام الديري14480 293106

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
141258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام بوكروم14481 491371

ي14482
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام زروف 538625

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام العفير14483 403268

ي14484
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام العدنان 407099

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام  محمود14485 454418

ي14486 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام لحجوح  274063

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام عبودي14487 287018

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام ايت بركة 14488 529643

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام احدادي14489 523833

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام وحمي14490 484671

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام  أملو14491 533795

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام اموال14492 357043

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام زروالي14493 257176

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام جوال14494 552387

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام ايت نبارك14495 350080

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام العتاق14496 357354

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام  أشمراح14497 378635

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام تنضوفت14498 461804

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام  العداوي14499 354873

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام ايت الناشير14500 266467

ي14501
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام الفنان 418034

ي14502 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام أيتعب  390065

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام  بوسالمة 14503 332625

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام باعدي14504 437790

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام العنكري 14505 526437

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام رحو14506 308533

ي14507
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام الصديق  337715

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام  شباب 14508 601301

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام خوش14509 243512

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام  بوغروم14510 593270

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام خويا14511 554714

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام  زرودي 14512 485928

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
142258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام بوكيوض14513 309527

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام ابن رقوش14514 309870

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام ايطو14515 519884

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام تطروفير 14516 448353

ي14517
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهشام الغزاون 298989

ي14518 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهناء البصير 321902

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهناء ادياب14519 240904

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهناء  الرقيعي14520 274243

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهناء فانديش14521 441682

ي14522
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند الوحمان 340670

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند لوزة14523 300613

ي14524
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند خلدون 336981

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند اليازيزي14525 353245

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند معموش14526 349605

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند السالوي14527 488986

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند وغانم14528 311347

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند بوكلي14529 433854

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند بزكة14530 460419

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند اسول14531 562425

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند بوهالي14532 266161

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند عبدو الطالب14533 470125

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند البخيالي 14534 361807

ي14535
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند الحرف 291198

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند المنتصير14536 320857

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند طنيفر14537 248498

ة14538 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند بوحصير 450882

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند حمص14539 249498

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند عطومي14540 347903

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند  بوطليح 14541 309467

ي14542
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند القرف 527120

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند فارس14543 251855

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند  عالم 14544 366076

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
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أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

التعليم االبتدائي

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند الرغاي14545 316289

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند بدال14546 289486

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند شاكر14547 312200

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند اکردي14548 425355

ي14549
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند المحفوط  290394

ي14550
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند زروف 316001

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهند قاسمي14551 316137

ي14552
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهندة حنيب  485573

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهنية رتاب14553 595140

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهودى بوديك14554 567870

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهيبة اوهردة14555 359688

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهيبة عبد المومن14556 250200

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارهيشام الرخامي14557 377269

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروئام  العرباوي 14558 386211

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروئام بنحدو14559 241574

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارواحدة لكريدي14560 443620

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروجدان العزادي14561 364076

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروجدان فرحان14562 310226

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروجدان لهبيل14563 446324

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروجدان الكالف 14564 393008

ي 14565
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروجدان  الراصق  292580

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد حرمومي14566 244619

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد فطومي14567 511136

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد العبدي14568 443812

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد ايت يحي14569 301654

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد نضي14570 570940

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد سناح14571 538563

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد ولعيدي14572 441907

ي14573 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد نصير 245239

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد  الهايل 14574 424119

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد  أوعيش14575 391784

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد الزاويت14576 297432
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مزدوج :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي
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التعليم االبتدائي

ي14577 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد حيض  357317

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد العمراوي14578 284274

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد الشمة14579 329713

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد باعبدون14580 412863

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد  بوسهماين14581 335670

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد الجوهري14582 499158

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد بومهدي14583 349299

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروداد جغدار14584 495463

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارودادة اولعيد14585 461210

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروردة ابو طفيل14586 363356

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروردة بويزكارن14587 433983

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروردية  شفيق14588 359432

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروردية ابركي14589 474927

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروردية فزناوي14590 267249

ي14591
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروردية ابنيب  331023

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارورضية عزالدين 14592 471990

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروسام وعدي14593 556386

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروسيلة االشهب14594 499667

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروسيلة خيوب14595 605276

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروسيمة  عريف14596 355237

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروسيمة خويا14597 483574

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروسيمة وعزيز14598 284915

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروسيمة وراد14599 347351

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروصال المزدي 14600 307670

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروصال رابح14601 278704

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروصال فانيش14602 266770

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروصال الرفيعي14603 554089

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروصال عمري14604 353463

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروصال حلحال14605 449498

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء فتوحي14606 295760

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء المودن14607 254769

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء أغريب14608 459886

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مزدوج :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية
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التعليم االبتدائي

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء  كعي14609 380528

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء أزنك14610 534597

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء النارصي14611 346116

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء لعريوي14612 323974

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء الخاوى14613 316103

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء ايت طرح14614 296363

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء جبار14615 474024

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء  محتتاين14616 279739

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء بوسلهام14617 333869

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء اتاضة14618 572711

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء ايت المامون14619 277747

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء  صابر14620 318025

ي14621
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء الدمنان 314749

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء صبار14622 347949

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء زين الدين14623 539959

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء المرباح14624 472833

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروفاء العبداوي14625 453778

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروليد شاكي14626 399018

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروليد مداح14627 317487

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروليد شاكري14628 444195

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروليد وبير14629 524837

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروليد  ليحضار 14630 375338

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروليد  أيت أمزيل14631 615686

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروليد عروى14632 503013

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروليد مريمي14633 358430

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروليد لضوي    خ14634 334652

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروليد خباز14635 417500

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروهيبة أمير 14636 302895

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروهيبة عطري14637 311301

يدي14638 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفوراروهيبة الير  521114

ي14639
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارياش غيان 511720

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارياسمير   تريزتير 14640 333696

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مزدوج :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

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

التعليم االبتدائي

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسمير  االخديم14641 311364

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسمير  الزهري14642 321052

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسمير  المزدادي14643 335771

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسمير   فهمي14644 310083

ي14645
 
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسمير  كرحان 427816

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسمير  السوداري14646 314604

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسمير  حميدي14647 338863

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  عزيز14648 244596

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  بوزاك14649 324071

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  عنان14650 446565

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  بوكيل14651 383352

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  الكطاية14652 521446

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  تعالط14653 336227

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  ايت حنضور14654 260985

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  لهدادي14655 309992

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير   المجاهيد14656 606184

ي14657 ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  ناح  310022

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير   المن 14658 281538

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  وسميح14659 320846

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  بزاو14660 267525

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  عرباوي14661 257145

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  أشقير14662 360847

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير   العزوزي14663 373517

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير    بوزيدي14664 241863

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  نيتبنسعيد14665 437916

 بوعلي14666
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  244856

ي14667
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  معب  416524

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  خشناوي14668 343865

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير   مبسوط14669 313363

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  ريحي14670 560305

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  ستار14671 497342

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  جمال14672 307624
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التعليم االبتدائي

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  زموري14673 275018

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  انحاس14674 250125

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  نمزيل14675 458575

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  بورحيم14676 565447

ي14677
 
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  هان 567861

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  تمغريت14678 460872

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  مالل14679 581189

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  اللوزي 14680 330099

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  عادل14681 291255

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  بنحايس14682 389662

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  أمير 14683 256704

و14684 ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  أمي   285296

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  كعواش14685 430713

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  رايف14686 462312

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  نادي14687 356923

ي 14688
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير   الزيب  287071

ي14689
 
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير   يوسوف 531933

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  خويا14690 296731

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير   قمران14691 322876

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  اخميش14692 449862

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  غزاوي14693 272444

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  الورد14694 479268

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  امروس14695 406775

ي14696
 
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  راحمان 285644

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  العمراوي14697 295086

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  اعرابن14698 330756

 فاضلي14699
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  333611

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  وحود14700 389974

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  حكيم14701 352590

ي14702  العرن 
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  293158

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  بوخاتم14703 515433

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارياسير  الزويري14704 590472

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
148258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريامنة  والدوح14705 493874

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريحيا الغجرامي14706 250184

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريحبر  لبعاك14707 569641

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريحبر سمحان14708 339992

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريحبر الفولي14709 250664

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريحبر باهم14710 282867

ي14711
 
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريحبر الكتان 325756

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريشا الرامي14712 316611

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريشى  الحيان14713 462149

ي14714
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريشى بورىسر 312672

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريشى  اياللي14715 409866

ي 14716 ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريشى  مسي  241934

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريشى اشلعون 14717 248017

ي14718 ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريسن ناح  562196

ي14719
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريسير  عطق  411438

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريطو بداوي14720 372412

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريطو الصوردي14721 509633

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوشى امكون14722 434539

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف لهالل14723 335712

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف باسعيد14724 481512

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف  اماحي14725 311766

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف  أكضيض14726 324093

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف ايت بوعبيد14727 292100

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف واحي14728 543329

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف عجيك14729 292299

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف الحطاب14730 288936

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف الداودي14731 524042

14732
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف لوض  318844

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف شار14733 326619

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف طاهر14734 316899

ي14735
 
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف رزوف 244737

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف شجاري14736 429223

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
149258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف بوعفية14737 361955

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف سمير14738 325211

ي14739
 
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف الزيتون 302985

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف مجاد14740 438803

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف بولشغال14741 269844

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف قريروش14742 384285

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف  تحسيت14743 485747

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف نجيب14744 432521

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف  لمراحي14745 377696

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف  بوشقور14746 290588

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف ازناك14747 519107

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف بن لعزيز14748 241645

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف الكالوي14749 278197

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف رزاق14750 327904

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف  بوراية 14751 303924

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف البضي14752 329867

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف العشير14753 267714

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف  المكاوي14754 267630

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف نظيف14755 411665

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف بوحبال14756 286895

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف  العساوي 14757 395496

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف عيدوك14758 339740

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف نبوي14759 484395

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف الشخمون14760 384128

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف عالوي14761 295917

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف  الرامي14762 436392

ي14763
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف لطق  629110

ي 14764 ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف عران  363649

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف الهناوي14765 443039

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف أسور14766 398608

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف أصبان14767 359138

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف بولمان14768 443165

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
150258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي 14769 ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف ناح  606199

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف بالجديد14770 322787

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف وبن موىس14771 243340

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف العامري14772 480500

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف أقرماش14773 352207

اوي14774 ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف حض  334191

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف ارباب14775 444924

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف والمحجوب14776 376462

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف حسيمي14777 430076

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف معقول14778 257624

ي14779
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف خنوىسر 440551

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف عدي14780 323501

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف  بوشقور14781 296029

ي14782
 
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف أبان 542800

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف جالن14783 318108

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف مودي14784 342920

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف بويكنيفن14785 242419

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف اللويزي14786 301833

ي14787 ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف إميني   243795

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف  مغير14788 553173

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف الزاهر14789 475824

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف حيلو14790 303213

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف لمغاري14791 555131

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف اقبور 14792 551805

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف مروان14793 332195

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف الشميطي14794 371858

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريوسف بلمودن14795 398686

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس زين14796 382681

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس مساعد14797 564491

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس غالمي14798 252342

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس القوري14799 342889

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس ويعزان14800 292393

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
151258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس  ملحي14801 395594

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس  اولحسن14802 274037

ي14803
 
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس مديون 287782

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس أمهوش14804 353574

ي 14805
 
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس  زيتون 604303

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس خديم14806 318107

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس الشالغمي14807 511152

ي14808 ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس عرن  552001

ي 14809
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس  الشغيب  532535

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس ايت احساين14810 317820

ي14811
 
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس رزف 341106

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس بحلو14812 470430

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس حكيش14813 450642

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس بودرقة14814 469092

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس حازم14815 359254

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس النادي14816 346819

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس  وزاهرو14817 252300

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس زكاغ14818 524621

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس طرمون14819 535246

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس بويشي 14820 272709

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس سيمور14821 524301

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس باروش14822 260770

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس قدوري14823 340244

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس الركباوي14824 274124

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس رزوق14825 249625

ي 14826
 
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس اسليمان 286077

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس فارح14827 271153

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفوراريونس  أمري 14828 591674

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
152258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

االمازيغية :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحامحمد النضي210008 356603

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحباسو كو 210009 489462

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححسن حداش210010 345549

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحيدير ايطو علي210011 387181

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
153258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحإبتسام حديدوا14929 280782

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحإبراهيم بوخرواعة14930 419446

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحإبراهيم  بنعالل14931 250058

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأحالم جابر14932 484449

ي14933
 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأسامة تاونان 509515

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأسامة ملكي14934 523459

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحإسماعيل العماري14935 253855

ف  سعدالدين14936 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأشر 432934

ي14937
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحإكرام العاتق  297862

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحإلهام شفاوي14938 531262

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحإلهام القيادي14939 518586

ي14940
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحإلهام الصق  515357

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأمال بهلول14941 340243

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأميمة مراد14942 241644

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأميمة أيت هموش14943 509034

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأميمة بوخرواعة14944 325041

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأميمة ملوكي14945 575690

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأميمة الهاشمي14946 362081

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأمير  وجهير  14947 475501

ي14948  قسب 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأمير  494859

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحإيمان  هديلي14949 555219

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحإيمان عصادي14950 467502

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحإيمان شمام14951 242617

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحإيمان حلومي14952 587688

ي14953 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأيمن السمير 437169

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأيمن البوكيلي14954 375883

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأيوب  سعيدي 14955 506474

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأيوب دراع14956 295506

ي 14957
 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأيوب  زيون 246469

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأيوب زروق14958 524846

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأيوب  لخليوي14959 605943

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحأيوب البخاري14960 451285

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

التعليم االبتدائي

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحابتسام بن جلول14961 336141

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحابتسام زوهير14962 320491

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحابتسام العنقود14963 333192

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحابتسام زعكيل14964 526271

ي14965
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاحسان  الحماموىسر 395472

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاحالم كزيزي14966 476339

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاحالم جاحظ14967 305271

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاحالم العباىسي14968 338936

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاحمد النبار14969 264772

ي14970
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاحمد الحمدوىسر 451688

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاخليفة بل عتاكة14971 332072

ي14972
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحازهور صيق  302454

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاسماء بلعامري14973 245882

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاسماء الحدومي14974 315622

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاسماء فارح14975 445000

ي14976
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاسماء مغب  338592

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاسماعيل سمير14977 386261

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاسمهان عيموش14978 328837

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاكرام بومزبرة14979 292637

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاكرام المكاوي14980 342734

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاكرام حداوي14981 580646

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاكرام الغراس14982 553197

ي 14983 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاكرام الذهب  419945

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالحبيب لهريويل14984 336346

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالحبيب سقيم14985 277413

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالحسن کراكي14986 252227

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالحسنية هاشمي14987 413916

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالسعدية بوجرتول14988 375553

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالسعدية  شيشاوي14989 292695

قاوي الجابري14990 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالشر 341652

قاوي حجالوي14991 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالشر 436123

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالصالحة خربوع14992 330899
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

التعليم االبتدائي

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالفطواكي المصطق  14993 627586

ي14994 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالمحفوظ سهب  333572

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالمصطق  عفيف14995 617682

همي14996  الي 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالمصطق  454707

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالمهدي  ادريشي14997 319400

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالهام عبدالدائم 14998 381907

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالهام  السعدي14999 330384

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالهام  لخويل 15000 511967

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالهام فوزي15001 283106

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالهام بعبا15002 503603

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالهام الشاوي15003 381835

ي15004 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالهام ناح  308300

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالياس ركيك15005 560666

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالياس هالوي15006 429283

ي15007
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحالياقوت لكريب  331477

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحامال نفيد15008 489719

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحامال الهادي15009 446579

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحامال قرقوري15010 417897

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحامال حواص15011 389106

ي15012
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحامال الطوح  444735

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحامال فرح15013 487973

ي15014 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحامساعد الخطان  348060

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحامينة المنفلوطي15015 449209

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحاهنية عزام15016 392162

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحايمان بووقرو15017 354287

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحايمان  الزعيم15018 324280

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحايمان قطيب15019 352690

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحايمان فتاحي15020 294217

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحايوب المعطاوي15021 411221

يكة15022 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحايوب الشر 425314

ي15023
 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحبدر دريمان 266797

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحبديعة حفوظ15024 501452
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

التعليم االبتدائي

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحبراهيم عينان15025 279894

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحبسمة نزهي15026 316898

ي 15027
الع  ى بي   ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحبشر 313890

15028
 
ى البدن ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحبشر 302603

ي15029 ى  األيون 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحبشر 488542

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحبالل  اللويزي15030 282688

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحبهيجة  موهوب15031 577412

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحبهيجة العابدي15032 348747

ي15033
 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحبوزكري البونان 449347

ة فوزي15034 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحبوشر 565167

ي15035 ة لملح  ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحبوشر 494130

ى  طلوك 15036 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحبوشر 324732

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحبوشعيب الحيمر15037 377695

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحبوشعيب اساد15038 334328

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحتورية  نجاح15039 323628

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحتوفيق عاللي15040 413418

15041
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحتوفيق رض  330802

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحثورية أسد15042 408204

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحجالل حيتومي15043 311641

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحجليلة مطهر15044 298142

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحجمال أتكرامت15045 268477

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحجمال الصالحي15046 364720

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحجمال توفيق15047 255498

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحجمال الدين  ندلوف 15048 269902

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحجمال الدين مشار15049 571838

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحجميلة  فضلي 15050 477905

ي 15051
 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحجميلة  الغزالن 313690

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحجهان النكاوي15052 455212

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحجهان  قماش 15053 316531

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحجهان الشاملي15054 467730

ي15055 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحجواد كران  593709

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحجواد ايت بوحدو15056 244422
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.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
157258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحجواد شهيد15057 338530

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحجواد حنيوي15058 581449

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحجيهان الفحلي15059 443253

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححبيبة   الشحمي 15060 572754

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححسن أزضو15061 539832

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححسن اإلدريشي15062 348110

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححسناء منهيم15063 360198

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححسناء  اممي15064 277497

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححسناء جابر15065 269011

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححسناء بولمان15066 435729

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححسناء أزاض15067 523726

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححسناء بر15068 479888

ي 15069
 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححسناء  معروف 446359

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححسناء فهم15070 269508

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححفيظة بولغيت15071 479971

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححكيمة  المهدوي 15072 360811

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححليمة  ادريوش 15073 320940

ي15074
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححليمة الموصطق  439283

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححمزة العلمي15075 241629

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححمزة المتوفق15076 291770

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححمزة اللوكي15077 321094

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححمزة الخيار15078 572772

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححمزة وضيف 15079 566032

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححمزة  الطوايري15080 244904

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححمزة  عادل15081 318510

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححمزة  زعيمي15082 509576

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححنان بنقاسم15083 532119

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححنان المتوكل15084 395217

ي15085
 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححنان المرجان 609869

ي15086 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححنان اشفير 320657

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححنان المرابطي15087 358066

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححنان  جبير15088 445144

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي15089
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححورية الحنق  353402

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححورية بربوشة15090 322623

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححياة فهداد15091 420384

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححياة صبار15092 241660

ي15093
 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححياة األغوان 430326

ي15094
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالححياة القريشر 288238

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخالد شهاب15095 355497

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخالد اخمو15096 488203

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخالد رشداوي 15097 590471

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخديجة بوشخار15098 444854

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخديجة خريبش15099 260426

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخديجة سميج15100 571279

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخديجة  حشاد15101 391941

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخديجة  كباري 15102 398416

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخديجة النجاري15103 611504

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخديجة الزيك 15104 481100

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخديجة  الصغراوي15105 393921

يكة15106 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخديجة الشر 426950

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخديجة حدلبداوي15107 331440

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخديجة حدادي15108 593186

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخديجة     رضات15109 315566

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخولة حضار15110 276754

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخولة كراد15111 294738

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحخولة عال15112 457724

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحدنيا بوجعادة15113 487607

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحدنيا عباري15114 357492

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحدنيا وزيف15115 262088

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحدنيا فالحي15116 360773

ي15117
 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحدنيا المروان 579029

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحدنيا الهرام 15118 260842

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحدنيا زوهري15119 256980

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحربيعة قدشاوي15120 304918

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
159258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي 15121
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحرجاء  الحسب  391850

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحرجاء الحلحالي15122 271111

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحرجاء حكيم15123 284202

ي 15124
 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحرجاء السعدون 347775

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحرجاء المالحي15125 392873

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحرجاء النوري15126 475286

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحرجاء باقشيش15127 512052

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحرشيد الزايدي 15128 290565

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحرشيد قديري15129 405813

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحرشيد مزكوري15130 305992

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحرشيد خربوش15131 260632

يم15132 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحرشيد المحي  615459

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحرشيدة غفور15133 361759

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحرض  مكدود15134 307318

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحزكريا امحمدي15135 441202

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحزكرياء مالكي15136 556160

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحزكرياء السالمي15137 435011

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحزهور سليم15138 298766

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحزهور  اممي15139 277267

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحزهور بناوي15140 442040

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحزهير الشيدي15141 262155

ة رضوان15142 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحزهير 443400

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحزينب دكير15143 267794

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحزينب  حريطة 15144 324217

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحزينب شكري15145 437498

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحزينب نامق15146 445557

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحزينب  جابري 15147 465292

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحزينب غافر15148 255977

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحزينب بوعرفة15149 294557

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحزينب قطيب15150 471608

ي15151
 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسارة الفوران 263033

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسارة الوردي15152 279954

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
160258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسارة مسلم15153 446800

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسارة رجيب15154 298057

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسعاد فالحي15155 510207

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسعاد فنان15156 573084

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسعاد  مساعد15157 487943

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسعاد ضامن15158 333711

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسعاد المريد15159 465759

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسعاد زعامي15160 353400

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسعاد قاصدي15161 411274

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسعيد بصير15162 533664

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسعيد مجاهد15163 589405

ي15164
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسعيد الغب  433835

ي 15165
 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسعيد المرجان 581691

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسعيدة الطاهري15166 535299

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسعيدة الصالح15167 337470

ي15168
 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسعيدة الحارن 342745

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسفيان كمال اإلدريشي15169 446707

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسفيان الضواوي15170 384006

ي15171
 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسفيان نان 520283

ي15172
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسفيان كاشب  279856

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسفيان  فدودي15173 523421

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسكينة الرامي15174 379686

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسكينة الحاديم 15175 380829

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسكينة العسولي15176 434017

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسكينة احمامي15177 439588

ي 15178 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسكينة  العصب  355223

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسكينة دهاب15179 465691

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسكينة بركان15180 562157

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسكينة العلوي سلسولي 15181 445571

عي15182 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسكينة الي  537616

ي 15183
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسلم   الحباىسر 315950

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسلوى بهجاوي15184 408029

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسليمة القدمري15185 256383

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسمية اكريت15186 484846

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسمير بوقرى15187 485382

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسمير عمري15188 347343

ة كوينة15189 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسمير 419182

ة مرزاق15190 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسمير 469472

ة ياسير 15191 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسمير 380329

ي 15192 ة  الدهب  ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسمير 253180

ة  براق15193 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسمير 256925

ة وفاق15194 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسمير 354596

ة القدوىسي15195 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسمير 455729

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسناء مديير 15196 304653

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسناء فوزي15197 595786

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسناء الخش15198 596386

ي15199
 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسناء ركطون 444536

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسناء  اإلدريشي 15200 241075

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسناء بوربيط15201 603036

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسناء مكاوي15202 451743

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسناء  زغبيط 15203 350141

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسناء الهزاط15204 516985

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسناء منصوري15205 323198

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسهام لغزاوي15206 263854

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسهام السماللي15207 277263

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسهام    بركالي15208 296708

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسهام اوىسي اعلي 15209 321029

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسهام العريش15210 493812

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسهام بوعرفة15211 473356

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسهام عبيدالرما15212 313026

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسهام عسلي15213 394181

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسهام الحكيم15214 348714

ي15215
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسوكينة الطوح  582885

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسومية البحراوي15216 327139

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

التعليم االبتدائي

ي15217
 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسومية شوف 507657

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسومية الحسناوي15218 452809

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحسومية  بابا  15219 413068

اء 15220 ف بن خض  ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحشر 362744

ف حجام15221 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحشر 342545

ي15222 ف الصي  ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحشر 607828

يف  بادي 15223 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحشر 254724

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحشفيعة حصار15224 450097

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحشيماء القمراوي15225 546406

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحشيماء لغزولي15226 473578

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحشيماء فائدة15227 251137

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحشيماء تفلوسة15228 443589

ي15229
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحشيماء ورض  382540

ي 15230
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحشيماء  مطق  247829

ي15231 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحشيماء الغوفير 434744

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحشيماء كزيزي15232 475931

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحصارة الدزازي15233 527941

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحصالح كرميم15234 265885

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحصالح موهيب15235 434972

ي 15236
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحصالح العمران 524894

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحصالح قلدة15237 343118

فاوي 15238 ين  شر ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحصي  292595

ي 15239
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحصفاء  بنان 457247

ى15240 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحصقري بشر 419554

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحصالح الدين شجيع15241 544727

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحصالح الدين خفيف15242 296260

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحصالح الدين الكريم15243 361185

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحصليحة البشير15244 266833

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحصوفيا لوزي15245 455842

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحصوفيا شكري15246 530277

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحصوفية برزاك15247 470780

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحطارق عرشان15248 281755

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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اململكةاملغربية
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التعليم االبتدائي

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعائشة  أيت يوس 15249 244183

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعائشة  مشاش 15250 343232

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعادل زكير15251 284857

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعادل  الصماوي15252 485798

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الرحيم اجعيدان15253 467099

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الرحيم الكوري 15254 345205

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الرحيم الصماوي15255 476720

ي 15256 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الرزاق  العني  511685

ي15257
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الرزاق حق  326023

ي15258
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الرزاق الصاف 619238

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الرزاق جالل15259 521207

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الرزاق صديق15260 386890

ي15261
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الصمد  المامون 480125

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الصمد صمودي15262 288659

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الصمد شيبوب 15263 402734

ي15264
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد العالي الباف 253279

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد العزيز متقالي15265 424045

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد العزيز  خالف 15266 356609

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد العلي  مجيل15267 322702

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الفتاح زروالي15268 567211

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الفتاح معزيز15269 457923

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الكريم نجمي15270 335780

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد اللطيف ايت المعطي15271 356628

ي15272 ح 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد اللطيف المي  395070

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد المنعم وداد15273 500190

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الواحد الرافعي15274 423183

ي15275
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الوكيل  اسبيب  362880

ي    ح15276 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبداللطيف مسي  453036

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبدهللا هشمي15277 508315

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبيدة  فؤاد15278 253670

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعتيقة القادري15279 422245

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعتيقة نيجاح15280 304214

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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اململكةاملغربية
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التعليم االبتدائي

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعثمان بوزكاوي15281 527425

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعثمان بقلول15282 255896

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعثمان  نبالوي 15283 592161

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعزالدين  محسير  15284 350374

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعزالدين ايت العالية15285 362499

ي15286 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعزيز الخطان  267418

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعزيز التهامي15287 535972

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعزيزة الشفاوي15288 350488

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعزيزة بوبكراوى15289 567169

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعزيزة الغوات15290 378658

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعزيزة وصال15291 263374

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعالء الدين  كريم15292 441083

ي15293 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعلي ايت اكبير 623786

ي15294
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعماد الزهوان 382209

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعواطف عارف باهلل15295 343837

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعواطف  بورحيم15296 383492

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعواطف نوري15297 266757

ي15298
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعواطف الخليق  289970

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحغزالة منصور15299 419542

ي15300
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحغزالن  وصق  319487

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحغزالن ايت زينة15301 520487

ي15302
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحغزالن الحران 297688

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحغزالن  الوطاس 15303 565340

ي15304
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحغزالن لوسق  335413

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحغزالن العزوزي15305 267615

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحغزالن عير  الطلباء15306 340914

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحغزالن بشار15307 346601

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحغزالن  قربش15308 504707

ي15309
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحغزالن طيق  318168

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحغيثة محوش15310 520232

ي15311 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحغيثة زهير 471028

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاتحة بن السحلي15312 450976

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاتحة زواد15313 302656

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاتحة عواد15314 331482

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة شعطيط15315 345863

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة غزال15316 345325

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة رياح15317 596114

ي15318
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الجان 499965

ي15319 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة أيون  325224

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة لكريم15320 417140

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة التونشي 15321 342915

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة  المسعودي15322 375267

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة أزكاغ15323 587789

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة فارس15324 403366

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة طائع15325 544020

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة  المعطاوي 15326 360341

ي15327 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة حض  447830

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة بويغراض15328 429057

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء أوجيل 15329 271840

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء العلماوي15330 312831

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء خطار15331 565252

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء وعتات15332 285837

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء زمزامي15333 508764

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء لعناية15334 278895

ي15335
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء الكيالن 294294

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء عيدي15336 324772

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء ميدي15337 464604

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء ممدوح15338 516684

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء مباكر15339 330584

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء الخياطي15340 516250

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء فريقش15341 536464

ي15342
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء كنان 292378

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء  السعداوي15343 589618

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء  منوار 15344 314304

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء ابوسعد15345 395419

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء  رفيعي15346 563565

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء المعزي15347 362596

ي15348 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء السمير 350133

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء الزيكوري15349 389535

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء عاطي  15350 419635

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء السحيمي15351 360992

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء الفاضلي15352 308106

ي15353
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء  الخنوىسر 522948

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء   السكتاوي 15354 346033

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء  منصور15355 336107

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء مانكرة15356 449803

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء عليوى15357 573012

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء  ريان15358 398670

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة زهراء فيالل15359 568578

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاظمة أبراري15360 463371

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفتيحة زروري15361 595713

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفتيحة بوتات15362 502245

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفتيحة الهائبة15363 355341

قاوي15364 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفخرالدين الشر 514850

ي15365
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفدوى شمان 380699

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفدوى العلوي15366 266449

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفدوى حتيم15367 508469

ي15368
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفدوى بوماض  529598

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفدوى لحلو15369 348487

ي15370
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفدوى الزكان 277343

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفريد اكدال15371 597872

ي15372
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفوزية الحسب  395882

وز رشداوي15373 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفير 468034

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحقاسم حافظ15374 540698

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحكريمة حمزاوي15375 551553

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحكريمة  البدر15376 547595

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحكريمة مفتاح15377 422708

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر صابر15378 524992

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر ابرو15379 359413

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر العطاوي15380 628567

ي15381
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر المازن 576265

ي15382 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر العني  255046

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر شعشاع15383 314854

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر تروي15384 341145

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر  فاتح15385 558343

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر طلعي15386 520163

ي15387
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحلبب  بنيب  511261

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحلبب  الكريزي15388 362949

 عبدللي15389
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحلبب  520817

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحلبب  العشي15390 312611

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحلبب  صبير15391 527678

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحلبب  كوش15392 244425

ي15393 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحلبب   الحاح  611123

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحلطيفة ركاب15394 307974

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحلطيفة حكيمي15395 404523

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحلكبير  العامري15396 347746

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحلكبير حسون15397 497545

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحلوبب   بنيباء15398 325586

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحليل الرابحي15399 423323

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحليل كريم15400 308763

ي15401
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحليل سكتان 569867

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمارية الصغير15402 248751

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمارية  حرمة هللا 15403 308493

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمجدولير   مبصور15404 275827

ي15405
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحاسن الريان 581797

ي15406
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحجوبة  قنون 277196

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحسن جواد 15407 279792

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحسير  الولجة 15408 330121

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد اخريبش15409 491475

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد الوتير15410 335680

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد الزايدي15411 525085

ي15412
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد صاطق  518541

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد بنعيادة15413 307442

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد نامق15414 347258

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد  اشقيق 15415 399036

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد امعيط15416 371196

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد الديب15417 326099

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد مساعد15418 393225

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد حميوي15419 327187

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد  عادل15420 363633

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد الموجبير15421 292558

ان15422 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد جي  577906

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد الصهدة15423 330870

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد اعبيبة15424 321542

ي15425
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد الحماموىسر 393924

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد العباىسي15426 399894

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد وردي15427 360694

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد الخلطي15428 633528

ي15429
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد أيمن عزالن 256273

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد عمر الفريق15430 258594

ي15431
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمود الرزف 364698

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمديحة  رصي    ح 15432 552082

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمديحة ناجيد15433 320443

ي15434
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمديحة الفرسان 287609

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمراد امير 15435 507288

ي15436
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمراد الحريق  354107

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمرزوق هدى15437 295481

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمروان لحمادي15438 268570

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمروان  بلدي15439 286393

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمروان الروان 15440 595103

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
169258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي15441 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمروان زاهير 596303

ي15442
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمروان دهمان 277012

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمرية بكوري15443 361350

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم سامل15444 313390

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم  عدوزي15445 355596

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم سنيف15446 358961

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم  مكاوي15447 347035

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم رفيع15448 337912

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم  شهير 15449 247322

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم الرحوي15450 448106

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم  الصغراوي15451 393123

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم بناوي15452 490641

ي 15453
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم  ذهبان 339678

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم الفردوىسي15454 241615

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم كوثار15455 347344

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم اجبال  15456 490857

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم رفيق15457 296271

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم بوشفرة15458 254865

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم التاميمي15459 306823

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم اتوجان15460 412511

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم فارق15461 298493

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم العويري15462 308083

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم لكالع15463 346968

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم ميساوي15464 321411

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم  بوالخير15465 447792

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمصطق  الكاوري15466 292690

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمصطق   سعادن15467 518010

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمصطق  شهيد15468 526171

 الكاملي15469
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمصطق  319223

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمعاد عبدون15470 354037

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمعاد جماخ15471 336576

ة 15472 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمغفوري  سمير 595487

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
170258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة15473 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمالوي بوشر 461007

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمليكة  اكواس15474 264505

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمليكة موهوب15475 462341

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمنير رباح15476 511328

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمنير منتض15477 430546

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمنير الحادف15478 341390

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمهدية الشخاوي15479 495520

ي15480
 
ي الكتان ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحموالي إلياس الحالن  335000

ي15481
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمونية درف 475755

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحميلودة الراشدي15482 511960

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمينة الديب15483 319267

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية حرير15484 271842

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية مريتون15485 290962

ي15486 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية الخطان  438302

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية بوهنانة15487 400020

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية زاكي15488 321146

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية أنس15489 393204

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنبيل لوزي15490 456573

ي15491
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنبيلة الحرف 265136

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنجاة اعزيزي15492 433965

ي15493
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنجاة الفرسان 287310

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنجاة  هرمان15494 487453

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنزهة محيب15495 283089

ي15496
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنزهة شوف 300309

ي15497
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنزهة حمدان 481996

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنزي  هة ادرغيل15498 351005

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنض الدين جبوج15499 313675

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنعمان قادري15500 412047

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنعيمة رمزي15501 484606

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنعيمة سكرات15502 258898

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنعيمة القنبوعي15503 487088

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنعيمة لمخير15504 535469

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
171258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي15505
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنعيمة مصطاف 554128

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنهيلة  فاضل 15506 548470

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنوال سدراوي15507 397897

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنوال درومان15508 530276

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنوال فتاح15509 505258

ي15510
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنوال الوشوان 497779

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنوال البضاوي15511 345353

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنورالدين أنوار15512 307786

ي15513
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنورة الراف 312208

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنورة فتاح15514 303874

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنورة جباري15515 323466

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنورة  التباعي15516 312344

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنورة الرباح15517 314094

ة15518 ي بوشر
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنون 622727

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهاجر زاهير15519 355724

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهاجر سيشي15520 292622

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهالة العلماوي15521 312537

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهبة عشور15522 295548

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهبول نادية15523 446636

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهجر ابوالسيف15524 293484

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهجر اسدرات15525 562465

ي15526 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهدى تران  422737

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهدى ارويس15527 356641

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهشام لغراوي15528 541126

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهشام صحري15529 597016

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهناء  شاكر15530 291086

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهند  تويري 15531 277700

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهند بولمان15532 556980

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهند زايد15533 304465

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهند بقال15534 308764

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهند بوربيط15535 525713

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهند معروف15536 261084

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
172258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوجدان المنديل15537 280368

ي15538
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوجدان الديان 390541

ي15539
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوداد يقيب  431911

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوداد ايت بوقرقوبا15540 350622

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوداد المكاوي15541 293027

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوداد الصاليح15542 492515

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوداد ناجح15543 397191

ي15544
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوداد دحمان 399730

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوداد  النخال15545 467917

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوصال الفضلي15546 590361

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوفاء  الزاهري15547 563490

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوفاء بن والدي15548 354575

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوفاء طواف15549 605526

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوفاء السعداوي15550 496699

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحويجدان العقاري15551 257765

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسمير  خطيب15552 304871

ي15553
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسير  بوزيان 321836

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسير  الطاهري 15554 602357

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسير  بلعيد15555 476903

ي15556 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسير  ناح  466065

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحيوسف الذهراوي15557 266183

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحيوسف بولحروف15558 406575

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحيوالقو لبب 15559 293601

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحيونس الطوس15560 524836

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
173258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

االمازيغية :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 

التعليم االبتدائي

ي ماللالحسير  حاسو210012
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  343401

ي ماللالساعيد اسموح210013
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  334727

ي ماللالساعيد وخباش210014
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  342366

ي ماللخديجة الكندي210015
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  349565

ي ماللرشيد اهرموش210016
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  318646

ي ماللرضوان كريم210017
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  259631

ي210018
ي ماللزايد ابع 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  311340

ي ماللزهرة وحساة210019
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  400596

ي ماللعيادة باعلي210020
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  341528

ي ماللفاظمة بداوي210021
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  370340

ي ماللمحمد أكستوم210022
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  354290

ي ماللمحمد بنعلي210023
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  326046

ي ماللمصطق  وجانا210024
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  414775

ي ماللمصطق   بوحاج 210025
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  361570

ي ماللمينة الكندي210026
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  498883

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

التعليم االبتدائي

15661
ي ماللإبتسام  األخض 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  457174

ي ماللإبراهيم صديق15662
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  270688

ي ماللأحالم اإلمام15663
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  562138

ي15664
 
ي ماللإدريس غنمون

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  307637

ي ماللأسماء كيدير15665
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  326593

ي ماللأسماء مراش15666
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  417426

ي ماللأسية  سالم15667
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  587221

ي ماللإكرام فائز15668
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  488475

ي ماللإلهام العالم15669
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  274245

ي ماللإلياس  حجوب 15670
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  311564

ي ماللأميمة امامي15671
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  315521

ي ماللأميمة مفتاح 15672
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  544503

ي ماللأميمة واسع الدين15673
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  355733

ي ماللأمينة رحاوي15674
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  390782

ي ماللأمينة حكيم15675
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  601429

ي ماللأنس قب 15676
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  575141

ي ماللأنس عادري15677
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  474557

ابح15678 ي ماللأنس  بي 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  542912

ي15679
 
ي ماللأوميمة الحدان

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  252371

ي15680 ي ماللإيمان الديان 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  494284

ي15681 ي ماللإيمان صي 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  326028

ي ماللإيمان حكيم15682
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  582742

ي ماللأيوب صابري15683
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  583233

ي ماللأيوب العبدي15684
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  456887

ي ماللأيوب الزيكوري15685
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  354794

ي ماللأيوب إمسحار15686
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  245557

ي    ح15687 ي ماللابتسام وشر
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  566833

ي ماللابتسام اقريوتش15688
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  274116

ي ماللابتسام صور15689
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  401803

ي ماللابتسام حسو15690
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  496193

ي ماللابتسام لعنكري15691
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  467031

ي ماللابتسام فايق15692
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  524324

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي ماللابراهيم  بالعزيز15693
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  601007

ي ماللابو العاسال عبد اللطيف15694
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  560449

ي ماللاحالم ساخير15695
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  296975

ان15696 ي ماللاحمد جي 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  548778

ي ماللاحمد دراوي15697
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  441129

ي ماللاحمد دحمان15698
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  347757

ي ماللادريس والحاج15699
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  457185

ي ماللازهور سقراط15700
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  386063

ف قشر15701 ي ماللاسامة اشر
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  355638

ي ماللاسماء جوضار15702
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  513121

ي 15703
ي ماللاسماء طريق 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  395548

ي ماللاسماء   وصال15704
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  250317

ي ماللاسماعيل بوداود15705
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  299859

ي15706 ف الدهب 
ي ماللاشر

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  297083

ف ايتمودة15707 ي ماللاشر
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  522365

ي ماللاكرام اوبري15708
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  257828

يوي15709 ي ماللاكرام الي  
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  300411

ي ماللاكرام القادري15710
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  306924

ي ماللالحسنية عالبو15711
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  327828

ي ماللالحسير  معيسو15712
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  526328

ي ماللالزهرة الفقير15713
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  270423

ي ماللالزهرة البوسعيدي15714
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  360496

ي ماللالزهرة بودالل15715
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  432304

ي ماللالسعدية ادع15716
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  309175

ي ماللالسعدية الكوان15717
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  436606

ي15718
 
ي ماللالسعدية  اومزيان

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  306866

ي ماللالكبير بومهدي 15719
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  591703

ي سعاد 15720
ي ماللالمحفوط 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  275762

ي ماللالمصطق  ايت عالل15721
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  318193

ي ماللالمصطق   فرحان15722
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  571661

ي ماللالمصطق  عبدي15723
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  607347

ي ماللالمصطق   عاشيق15724
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  278768
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

التعليم االبتدائي

ي ماللالمهدي طعيم15725
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  500651

ي ماللالهام بوسليم15726
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  269344

ي ماللالهام صالحي15727
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  386103

ي15728 ي ماللالهام  الغيان 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  401440

ي ماللالهام  اكمرة15729
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  335436

ي15730
 
ي ماللالهام عطفان

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  439966

ي15731
 
ي ماللالهام الهون

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  394830

بوب15732 ي ماللالهام  شر
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  328417

ي ماللالهام  اوهمو15733
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  410262

ي ماللامال اوطير15734
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  494704

ي ماللامال بنبوراس15735
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  623633

ي ماللاميمة  بداوي15736
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  524860

ي15737 ي ماللاميمة الصي 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  610521

ي ماللامينة اعيش15738
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  442886

ي ماللامينة بدري15739
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  291740

ي ماللانوار غزاز15740
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  451859

ي ماللاهنية الرويشي15741
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  340292

ي15742
ي ماللايمان لطق 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  403729

15743
ي ماللايمان االخض 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  274984

ي ماللايمان ايت بنعبد االسالم15744
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  553983

ي15745 ي ماللايمان كبير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  247381

ي ماللايمان زورير15746
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  285334

ي ماللايوب الدائز15747
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  358162

ي ماللبدر الدين الفاطمي15748
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  323878

ي ماللبسمة البكاري15749
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  330309

ى أعق  15750 ي ماللبشر
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  558844

ى بن ا براهيم15751 ي ماللبشر
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  251841

ى خبار15752 ي ماللبشر
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  420783

ى بوكداوة15753 ي ماللبشر
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  397490

ي15754
ي ماللبهيجة يوسق 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  286346

ة رضوان15755 ي ماللبوشر
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  416177

ي ماللثورية الشتيوي15756
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  286999
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التعليم االبتدائي

ي ماللثورية الحجام15757
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  258643

ي15758
 

ي ماللجمال مورع
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  619017

ي15759 ي ماللجمال اربيب 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  439389

ي15760 ي ماللجمعة شطب 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  275569

ي ماللجميلة حافير15761
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  326166

ي ماللجميلة بركات15762
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  346761

15763
ي ماللجميلة  لبض 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  477400

ي ماللجميلة  بوعزوي 15764
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  271351

ي15765
ي ماللجميلة كريب 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  580992

ي15766 ي ماللجميلة شون 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  465085

ي15767
ي ماللجهاد بب 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  440228

ي ماللجهان البوشيحي15768
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  397749

ي15769 ي ماللجهيدة الغرون 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  422833

ي15770 ي ماللجيهان دنيب 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  278315

ي ماللحبيبة بنحدو15771
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  327057

ي ماللحسام بمار15772
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  335237

ي15773
 
ي ماللحسن الصفصاف

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  349602

ي ماللحسن  دحمان 15774
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  392936

اهيم15775 ي ماللحسن بني 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  385568

ي ماللحسن  فرحات15776
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  327794

ي ماللحسناء يوسف15777
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  327470

ي 15778
يق  ي ماللحسناء شر

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  588856

ي ماللحسناء ايت الشواري15779
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  316737

ي ماللحسناء اهضير15780
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  432621

ي ماللحسناء بويزمارن15781
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  300549

ي ماللحسناء  بدة15782
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  605905

ي ماللحسناء الجابري15783
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  590766

ي ماللحسناء بندومة15784
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  541701

ي ماللحسناء ايت عسو15785
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  355803

ي15786
 
ي ماللحسناء عطفان

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  469995

ي 15787 ي ماللحسناء الطيب 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  501307

ي ماللحسناء سعيد15788
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  593664

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي ماللحفيضة  أكندوز15789
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  492094

ي ماللحفيظ السعيدي15790
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  341994

ي ماللحفيظة أمعاطي15791
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  461194

ي ماللحفيظة عالل15792
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  521414

ي ماللحفیظة السماللي15793
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  411681

ي ماللحكيمة العيدي15794
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  419348

ي15795
 
ي ماللحكيمة الفزن

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  568159

ي ماللحليمة شار15796
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  492691

ي ماللحليمة لعيدي15797
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  329625

ي ماللحليمة مهدي15798
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  353275

ي ماللحليمة فخري15799
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  452120

ي ماللحمزة كسو15800
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  252317

ي ماللحمزة وفودي15801
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  419311

ي ماللحمزة  اعبو15802
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  283189

ي ماللحمزة الحمداوي15803
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  347180

ي15804
ي ماللحمزة قريشر

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  349399

ي ماللحميد قاح 15805
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  352593

ي ماللحنان وهاب15806
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  440757

ي ماللحنان حدان15807
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  494308

ي ماللحنان سحتوت15808
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  425305

ي ماللحنان صدري15809
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  387012

ي ماللحنان اغجدام15810
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  611702

ي ماللحنان احتاسن15811
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  508388

ي ماللحنان معروف15812
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  472027

ي ماللحياة الكوش15813
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  345736

ي ماللحياة الزعري15814
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  436199

ي ماللحياة فقير15815
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  489664

ي15816
 
ي ماللحياة واف

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  296834

ي ماللحياة مزان15817
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  544117

ي ماللحيات عبدالخالد15818
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  438088

ي ماللخديجة اسكو15819
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  331909

ي ماللخديجة ادروش15820
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  330277

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي ماللخديجة رحمة هللا15821
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  419218

ي ماللخديجة شمشي15822
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  241324

ي ماللخديجة خاليد15823
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  522363

ي ماللخديجة القرقور15824
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  553888

ي ماللخديجة جامع15825
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  308433

ي ماللخديجة افتو15826
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  347643

ي ماللخديجة دامو15827
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  263932

ي15828
 
ي ماللخديجة الوعزان

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  546947

ي ماللخديجة بغداد15829
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  254396

ي ماللخديجة  بن تيفاست15830
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  442474

ي ماللخديجة  عطير15831
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  548200

ي15832
ي ماللخديجة سميب 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  317995

ي15833
ي ماللخولة بوشيح 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  495762

ي ماللخولة الجراري15834
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  257477

ي ماللخولة لمحمدي15835
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  369985

ي ماللخولة  منصوري15836
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  305738

ي ماللدليلة عطاوي15837
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  511721

ي ماللدليلة فخر الدين15838
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  464035

ي ماللدنيا بهلوان15839
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  288256

ي ماللدنيا ذاكر15840
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  438323

ي ماللدنيا الدي15841
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  552702

ي ماللدونيا عادل15842
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  434934

ي ماللدونية ايت عسو15843
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  303803

ي ماللرابحة هالل15844
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  322493

ي ماللراضية اوعمي15845
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  435030

ي15846
 
ي ماللراوية هان

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  574412

ي ماللرباب العرفاوي15847
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  288719

ي ماللربيع  السائح15848
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  305752

ة15849 ي ماللربيعة  بن الخض 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  479313

ي15850
 
ي ماللربيعة شوف

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  303529

ي ماللربيعة المكاوي15851
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  293668

ي ماللرجاء كلمان15852
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  580453

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي ماللرجاء بوحاج15853
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  510341

ي ماللرجاء  الرحالي 15854
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  439131

ي ماللرجاء اعكي15855
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  350086

ي ماللرشيد ايت امبارك15856
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  283608

ي ماللرشيد روطالب15857
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  439130

ي ماللرشيدة حروكة15858
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  465725

ي ماللرشيدة موح15859
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  630085

ي15860
 
ي ماللرشيدة سان

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  263169

ي15861
ي ماللرضا راض 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  464630

ي 15862  عتان 
ي ماللرض 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  362687

ي15863
 
ي ماللرض  رحمان

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  575384

ي ماللزكريا حشي15864
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  241510

ي ماللزهرة جمو15865
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  259714

ي ماللزهرة الصالحي15866
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  284795

ي ماللزهرة زاهدي15867
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  571504

ي ماللزهرة مرسلي15868
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  428786

ي ماللزهير الدخيشي15869
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  332175

ي15870
 
ي ماللزوهير الكمون

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  446738

ي ماللزينب حتاش15871
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  284334

ي ماللزينب جوضار15872
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  476739

ي ماللزينب هدي15873
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  359818

ي ماللزينب الموريد15874
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  285164

ي ماللزينب  الحجام15875
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  352760

ي ماللسارة ايت ابا15876
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  304292

ي ماللسارة عسينات15877
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  290307

ي ماللسارة البوهالي15878
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  341784

ي ماللسارة  فكاهي   15879
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  443480

ي ماللسارة الجرودي15880
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  601602

ي ماللسامية حسو15881
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  360343

ي ماللشى العزوزي15882
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  490621

ي ماللسعاد بناوي15883
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  382257

ي ماللسعاد بن سعيد15884
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  279513

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي ماللسعاد زوالين15885
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  244543

ي ماللسعاد احمري15886
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  466303

ي ماللسعاد لمحمدي15887
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  287385

ي ماللسعاد حمزاوي15888
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  505861

ي ماللسعاد وزاري15889
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  296636

ي ماللسعيد بلقاسم15890
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  487125

ي ماللسعيد العالم15891
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  525992

ي ماللسعيد الزعفراي15892
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  469718

ي ماللسعيد  خطاب15893
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  474707

ي ماللسعيدة بياض15894
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  455387

ي ماللسعيدة هدي15895
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  338700

ي15896 ي ماللسعيدة خاطب 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  472434

ي ماللسعيدي حسن15897
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  311534

ي ماللسكينة اسكوم15898
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  579505

ي ماللسكينة  مخلص 15899
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  561997

ي ماللسكينة  اساين15900
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  324165

ي ماللسكينة الغطيس15901
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  299424

ي ماللسكينة  بنحركات 15902
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  612951

ي ماللسكينة  المنار15903
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  244041

ي ماللسكينة األسباطي15904
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  355295

ي ماللسكينة ريدي15905
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  261361

ي15906
ي ماللسلم لمديب 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  247136

ي15907
 
ي ماللسلوى الدمنان

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  534190

ي ماللسلوى العرباوي15908
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  553872

ي ماللسلوى هناد15909
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  474944

ي15910 ي ماللسلوى كوكب 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  351171

ي ماللسلوى اليساع15911
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  542062

ي ماللسلوى ومب 15912
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  607389

ي ماللسليمة التوامي15913
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  243264

ي ماللسمية المسعودي15914
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  563915

ي ماللسميحة كديمي15915
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  339092

ي ماللسمير حبوطي15916
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  494119
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ة كالح15917 ي ماللسمير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  516489

ة الهادي15918 ي ماللسمير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  454279

ة لغماري15919 ي ماللسمير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  321923

ة أبوريشة15920 ي ماللسمير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  481089

ة  بن حساين 15921 ي ماللسمير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  321026

ي ماللسناء أغوليد15922
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  345510

ي ماللسناء الخياطي15923
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  256298

ي ماللسناء عصيم15924
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  487431

ي ماللسناء كيحل15925
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  423513

ي ماللسناء العياطي15926
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  250619

ي15927
ي ماللسناء الساح 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  249639

ي15928
 
ي ماللسناء هدان

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  304556

ي ماللسنة بويمزكا ن15929
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  313258

ي ماللسندس بن العش15930
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  522622

ي ماللسهام محجور15931
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  538259

ي ماللسهام نعيم15932
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  508431

ي15933
ي ماللسهام اوىسر

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  295649

ي ماللسهام مجيب15934
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  457601

ي ماللسهام خالدي15935
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  316887

ي ماللسهام ايت علي15936
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  320750

ي ماللسهام صابر15937
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  561940

ي ماللسومية  خالطي 15938
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  415105

ي ماللسومية بنعيشي15939
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  535969

ي ماللسومية صدري15940
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  372253

ي15941 ي ماللسومية الناح 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  302157

ي ماللشفيعة شهيد 15942
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  501383

ي15943
ي ماللشيماء حبشر

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  511496

ي ماللشيماء أجابا15944
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  499771

ي ماللشيماء  النجاوي 15945
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  265244

قاوي15946 ي ماللصالح الض 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  589958

ي ماللصباح والحاج15947
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  341732

ي ماللصفاء عزيز15948
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  447524

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
183258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية
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ي 15949 ي ماللصفاء حاح 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  591364

ي15950
 
ي ماللصفاء وحدان

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  252561

ي15951
يب  ي ماللصالح الدين الي 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  335475

ي ماللصالح الدين  الصفاع15952
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  542805

ش15953 ي ماللصليحة الحير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  588505

ي15954
 
ي ماللصليحة صدف

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  467228

ي ماللصوفيا منال باسة15955
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  583144

ي15956 ي ماللصونيا حاح 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  585910

ي ماللضح الركراكي15957
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  381552

ي ماللطارق اعبو15958
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  524671

ي15959
يشر ي ماللطه ياسير   الي 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  532600

ي ماللعائشة عقيل15960
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  293655

ي ماللعائشة  المنور15961
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  436023

ي ماللعادل  كريم15962
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  288202

ي ماللعادل الفالحي15963
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  388147

ي ماللعبد الباسط صالح15964
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  600610

ي ماللعبد الحق فرحات15965
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  512772

ي ماللعبد الرحيم عيقيب15966
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  474372

ي ماللعبد الرحيم  والمهراز15967
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  495115

ي ماللعبد الرزاق قنديل15968
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  249153

ي15969 ي ماللعبد الرزاق يعكون 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  266053

ي ماللعبد الصادق عال15970
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  355484

ي ماللعبد الصمد  شار 15971
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  321623

ي ماللعبد الفتاح اليعلوي 15972
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  396987

ي ماللعبد الكبير قوجاج15973
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  257441

ي ماللعبد اللطيف جمال15974
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  326926

ي الخمسة15975 ي ماللعبد النب 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  609263

ي ماللعبد الواحد مردوم15976
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  538664

ي ماللعبدالحكيم اعيش15977
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  556957

ي ماللعبدالعاطي العبداوي15978
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  342307

ي الراوي15979
 
ي ماللعبدالغان

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  348500

ي ماللعبلة لحلو15980
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  277905
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ي ماللعثمان صابر15981
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  462503

ي ماللعزيزة شفيع15982
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  281519

ي15983
 
ي ماللعزيزة المرجان

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  595208

ي ماللعزيزة خياطي 15984
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  566057

ي ماللعزيزة كمال15985
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  312152

ي ماللعزيزة  أومزوغ15986
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  482996

ي ماللعصام أبوزيا15987
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  276656

ة15988 ي ماللعفيف بوشر
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  285776

ي ماللعلي واشعدي15989
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  633633

ي15990
 
ي ماللعلية عزالن

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  250170

ي ماللعماد  نحيل15991
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  461020

ي ماللعواطف كامل15992
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  359304

ي ماللعواطف الزروالي 15993
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  588142

ي15994 ي ماللعواطف البكير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  466290

ي ماللغزالن شيشا15995
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  310582

ي15996
ي ماللغزالن العرىسر

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  356601

ي ماللغزالن صاطف15997
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  360901

ي ماللغزالن التامي15998
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  457980

ي ماللغزالن أرزيق15999
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  369463

ي ماللغزالن فنحار16000
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  361397

ي ماللغزالن  جعفر16001
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  411518

ي ماللغزالن  العالمي16002
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  417542

ي ماللغزالن مسضق16003
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  315453

ي ماللغزالن بوزيدة16004
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  325087

16005
ي ماللغزالن بولمعير 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  606686

ي ماللغزالن قاق16006
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  335829

ي ماللفاتن بنهاشم16007
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  311852

ي ماللفاضمة عمايش16008
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  312300

ي ماللفاطمة المنصوري16009
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  328386

ي ماللفاطمة طويل عنق16010
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  496506

ي ماللفاطمة كمال16011
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  423687

ي ماللفاطمة البناوي 16012
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  473976
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ي ماللفاطمة اكنبوش16013
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  444460

ي16014 ي ماللفاطمة المغرن 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  606783

ي16015
ي ماللفاطمة وكرىسر

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  325795

ي ماللفاطمة اغتبو16016
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  293847

ي ماللفاطمة الشيوي16017
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  287156

ي ماللفاطمة  باعلي 16018
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  446788

ي ماللفاطمة  صالحي16019
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  258475

ي ماللفاطمة ختوس16020
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  254893

ي ماللفاطمة امزيان16021
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  619231

ي ماللفاطمة االمير 16022
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  314124

ي 16023
ي ماللفاطمة الزهراء  فايض 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  628253

ي ماللفاطمة الزهراء  قوطيط16024
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  438597

ي ماللفاطمة الزهراء الشكير16025
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  323226

ي ماللفاطمة الزهراء  اللطيمي16026
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  482491

ي ماللفاطمة الزهراء  زورير16027
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  286618

ي ماللفاطمة الزهراء بلمير 16028
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  279292

ي ماللفاطمة الزهراء عبد الكريم16029
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  335358

قاوي 16030 ي ماللفاطمة الزهراء  الشر
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  449408

ي ماللفاطمة الزهراء السالكي16031
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  629407

ي ماللفاطمة الزهراء مزكي16032
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  281221

ي ماللفاطمة الزهراء الوالي16033
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  333647

ي ماللفاطمة الزهراء فدريق16034
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  434115

ي ماللفاطمة الزهراء الباردي16035
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  291533

ي ماللفاطمة الزهراء  علول16036
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  303022

ي ماللفاطمة الزهراء ادرازن16037
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  596885

ي ماللفاطمة الزهراء المحمدي16038
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  526412

ي ماللفاطمة الزهراء الحجراوي16039
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  313119

ي ماللفاطمة الزهراء  فراك16040
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  527785

ي ماللفاطمة الزهراء نايت علي احدوا16041
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  267006

ي ماللفاطمة الزهراء نارصي16042
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  539426

ي 16043
ي ماللفاطمة الزهراء  الراصق 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  497078

ي ماللفاطمة الزهراء  نعيم 16044
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  420277

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
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 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي ماللفاطمة الزهراء  محداش16045
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  518996

ي ماللفاطمة الزهراء أحاحو16046
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  334368

ي ماللفاطمة الزهراء فدادي16047
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  505391

ي ماللفاطمة الزهراء حديم16048
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  483380

ي16049
ي ماللفاطمة الزهراء بكباىسر

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  540906

ي ماللفاطمة الزهراء جدوالي16050
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  325101

ي ماللفاطمة الزهراء الصيلي16051
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  582235

ي ماللفاطمةالزهراء تركان16052
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  264541

ي ماللفاطمةالزهراء امحتو16053
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  372453

ي ماللفاطيمة جموح16054
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  517246

ي ماللفاظمة  الرهو16055
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  514651

ي ماللفاظمة قارش16056
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  358923

ي ماللفتيحة النارصي16057
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  342065

ي ماللفتيحة كتار16058
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  313885

ي ماللفدوى كرداد16059
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  561698

ي ماللفدوى اعراب16060
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  408946

ي ماللفريد ايتمغارت16061
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  534742

ي16062
ي ماللفطومة سميب 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  514797

ي ماللفطومة  البناوي16063
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  516956

ي ماللفطومة اوحمدان16064
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  299758

ي16065
 
ي ماللفوزية  دمران

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  321705

ي16066
ي ماللفوزية  الحريشر

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  525427

ي16067
 
ي ماللفوزية حسان

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  454993

وز كوران16068 ي ماللفير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  443479

ي ماللكريم كرمزاوي16069
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  334469

ي ماللكريمة افتوحي16070
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  490574

ي ماللكريمة حديوي16071
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  323769

ي ماللكريمة ابراغ16072
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  339227

ي ماللكريمة كرباز16073
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  504641

ي16074
ي ماللكريمة دهب 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  303026

ي ماللكريمة  حادق16075
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  430595

ي ماللكوثر كريم16076
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  244249
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مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي ماللكوثر بن خياط16077
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  559099

ي16078 ي ماللكوثر  البجطير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  256781

ي ماللكوثر  مصلح16079
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  420237

ي ماللكوثر  جالل 16080
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  281226

ي ماللكوثر لمديهير 16081
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  351341

ي مالللبب  رضوان16082
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  610249

ي مالللبب  العشاوي16083
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  518872

ي مالللبب  بلميحي16084
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  483982

ي 16085
 
ي مالللبب  السليمان

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  299177

ي مالللطيفة اسبهة16086
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  345355

ي مالللطيفة برهومي16087
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  363622

ي مالللطيفة فحيمي16088
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  511435

ي مالللطيفة مجيب16089
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  590502

ي مالللطيفة باباعلي16090
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  243753

ي مالللطیفة السماللي16091
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  410739

ي ماللليل لحميدات16092
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  294452

ي ماللليل الرجلي16093
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  320235

ي ماللليل مهداوي16094
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  425475

ي ماللليل بورشيش16095
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  507310

ي ماللليل عبد الكائن16096
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  410226

ي ماللليل  بودعية16097
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  303225

ي ماللليل قرقوري16098
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  316858

ي ماللماجدة هاللي16099
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  254095

ي16100 ي ماللمارية بلعرن 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  271684

ي ماللمباركة  العيادي 16101
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  330250

ي ماللمحا ويحا16102
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  332429

ي ماللمحسن غربو16103
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  408917

ي ماللمحسن الحروري16104
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  611238

ي16105 ي ماللمحسن  شاكير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  626482

ي ماللمحسن  بن حشي 16106
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  256299

ي ماللمحسن بنسمود16107
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  334889

ي ماللمحمد نوار16108
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  601477
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اململكةاملغربية
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و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

التعليم االبتدائي

ي ماللمحمد تسخير16109
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  441827

ي ماللمحمد خويا16110
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  280771

ي16111
 
ي ماللمحمد  بخون

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  305723

ي16112
ي ماللمحمد  الحسب 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  333778

ي ماللمحمد خالدي16113
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  283526

اي16114 ي ماللمحمد الخير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  474470

ية 16115 ي ماللمحمد   بن لعمير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  436976

ي16116
ي ماللمحمد شق 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  312528

ي ماللمحمد يافع16117
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  463777

ي ماللمحمد امداز16118
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  547342

ي ماللمحمد الدليمي16119
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  339368

ي ماللمحمد برعوز16120
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  473211

ي16121
ي ماللمحمد الشيخ  الصبب 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  274870

ي ماللمراد الفالحي16122
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  388810

ي16123
ي ماللمروان ياسيب 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  490730

ي ماللمروان بوعال16124
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  351344

ي ماللمرية عكرب16125
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  570412

ي ماللمريم والحاج16126
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  579395

ي16127
 
ي ماللمريم الروصاف

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  269237

ي ماللمريم  الزكراوي16128
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  547349

ي ماللمريم بري16129
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  588057

ي ماللمريم ايت امحمد16130
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  291312

ي ماللمريم  جنان16131
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  609343

ي ماللمريم كسوس16132
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  383131

ي ماللمريم جواد16133
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  332425

ي ماللمريم اسفول16134
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  383557

ي ماللمريم العشاوي   16135
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  282773

ي ماللمريم سدري16136
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  356505

ي ماللمريم باسو16137
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  523728

ي ماللمريم  الرحالي16138
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  585862

ي ماللمريم المنصوري16139
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  311077

ي ماللمريم بنحادة 16140
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  588353
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التعليم االبتدائي

ي ماللمريم الشاكر16141
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  324420

ي16142
 
ي ماللمريم شبون

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  275315

ي ماللمريم القلعي16143
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  255352

ي ماللمريم فائز16144
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  276576

ي16145
 
ي ماللمريم الحالف

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  566827

ي16146
ي ماللمريم خرشوىسر

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  298758

ي ماللمريم صوالح16147
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  352097

ي ماللمريم  حدين16148
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  541189

ي ماللمريم هصاك16149
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  403620

ي ماللمريم وزيزي16150
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  404944

ي16151 ي ماللمريم خطان 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  517955

ي ماللمريم المشندك16152
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  572428

ي ماللمريم سماللي16153
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  561753

ي ماللمريم حمال16154
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  351290

ي ماللمريم زيدوح16155
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  287966

ي ماللمريم  ايت اهدة 16156
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  422273

ي ماللمصطق  طلحة16157
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  580162

ي ماللمصطق  مريمي16158
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  408685

ي ماللمليكة صفحة16159
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  499115

ي ماللمليكة الحدادي16160
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  265065

ي16161
ي ماللمليكة التابب 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  339870

ي ماللمليكة  وغاض16162
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  348758

ي ماللمليكة متوكل16163
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  328834

ي ماللمليكة  لشكر16164
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  504903

ي ماللمنية سيف الدين 16165
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  296304

عي16166
ي ماللموىس بوشر

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  314219

 ابوسعود16167
 
ي ماللمون

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  451617

ي ماللمونية خلفاوي16168
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  307512

ي ماللمونية  العزوزي16169
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  361677

ي16170
يق  ي ماللنادية شر

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  511304

ي ماللنادية  خلو16171
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  437683

ي ماللنادية البوخاري16172
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  518992

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
190258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي ماللنادية دكيك16173
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  585099

ي ماللنادية تيفة16174
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  534564

ي ماللنادية الكانا16175
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  359750

ي ماللنادية دوهو16176
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  348906

ي ماللنادية برواود16177
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  505196

ي ماللنادية ناىسي16178
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  353794

ي16179
 
ي ماللنادية الريزن

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  275894

ي ماللنبيل حفوظ16180
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  305880

ي ماللنبيل البوستاوي16181
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  414419

ي16182 ي ماللنبيلة  شقون 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  509383

ي ماللنجاة بوكداوة16183
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  300370

ي ماللنجاة بغداد16184
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  261305

ي ماللنجل فلكاطة16185
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  343237

ي ماللنجوى مول الطالع16186
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  309059

ي ماللنجوى أيت اكري16187
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  300932

ي ماللنزهة ماموىسي16188
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  306356

ي ماللنعمة الغاري16189
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  614042

ي ماللنعيمة لحبيالت16190
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  509214

ي ماللنعيمة وغزمان16191
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  297228

ي ماللنفيعة الشاوي16192
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  545710

ي ماللنهيلة علباب16193
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  610686

ي ماللنهيلة الكادلي16194
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  434347

ي ماللنهيلة قديري   16195
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  282483

ي ماللنوال الدياري16196
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  352258

ي16197
ي ماللنور الهدى ابو حسيب 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  262128

ي ماللنورالهدى متوكل16198
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  536627

ي ماللنورة الحامدي16199
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  444049

ي ماللنورة تجميعات16200
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  286457

ي16201
ي ماللنورة الحنق 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  441367

ي16202
ي ماللهاجر هنيب 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  468490

ي16203 ي ماللهاجر كسان 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  251439

ي16204 ي ماللهبة وهب 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  256908

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
191258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي ماللهشام الهادي16205
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  345599

ي ماللهناء نجاح16206
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  600450

ي ماللهند صبير16207
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  379396

ي ماللهند البطيمي16208
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  291561

ي16209
 
ي ماللهند جرمون

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  438515

ي ماللهند  الدليمي16210
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  461854

ي16211
 
ي ماللهند  الغراف

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  293378

ي ماللهند بابعلي16212
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  580507

ي ماللهند الحران16213
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  327690

ي ماللوئام بعوش16214
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  335892

روال 16215 ي ماللوداد بي  
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  257801

ي ماللوداد مجيب16216
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  427105

ي ماللوداد حقاوي16217
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  319557

ي ماللوسام الكعراوي16218
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  390382

ي ماللوصال كديمي16219
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  407559

ي ماللوفاء االطلشي16220
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  427587

ي ماللوفاء سنيغ16221
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  441853

ي16222
ي ماللوفاء حق 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  348254

ي ماللوفاء رايري 16223
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  350951

ي16224
 
ي ماللوفاء التاف

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  545628

ي ماللوفاء وازاهروا16225
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  522814

ي ماللوفاء النقري16226
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  318221

ي ماللوفاء روحية بنخلوق16227
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  315213

 اوالرامي16228
ي ماللياسمير 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  560565

ي ماللياسير   ايت شبكة 16229
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  472305

ا16230 ي ماللياسير  شر
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  398976

ي ماللياسير  شكري16231
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  465949

ي16232  لحبان 
ي ماللياسير 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  251902

ي ماللياسير  داودي16233
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  295074

ي مالليوسف العيدولي16234
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  617564

ي16235 ي مالليوسف حض 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  441545

ي16236
ي مالليوسف الحسب 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  363810

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
192258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي مالليوسف أوصاكم16237
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  528816

ي مالليونس البهلوي16238
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  606212

ي مالليونس بن الطاهر16239
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  386188

ي مالليونس امرابطي16240
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببب  592943

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
193258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

االمازيغية :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 

التعليم االبتدائي

ي210027
ة اإلعدادية بخريبكةبوالل الخباىسر ثانوية المسير 339972

ة اإلعدادية بخريبكةحافظ العزيزي210028 ثانوية المسير 291288

ة اإلعدادية بخريبكةحنان غانم210029 ثانوية المسير 473498

ي210030 ة اإلعدادية بخريبكةفاتحة ختير ثانوية المسير 321555

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد وحساة210031 ثانوية المسير 416005

 ايطو علي210032
ة اإلعدادية بخريبكةمصطق  ثانوية المسير 386645

ة اإلعدادية بخريبكةمصطق  ثابت210033 ثانوية المسير 294501

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
194258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأ حمد شهيد17542
ثانوية القاض  250646

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإبراهيم  خيدري17543
ثانوية القاض  621675

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأحالم وبيهي17544
ثانوية القاض  364710

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإدريس فرام17545
ثانوية القاض  516473

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأسامة مجيب17546
ثانوية القاض  343924

ي17547
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةأسماء  برن

ثانوية القاض  252445

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأسماء  نوكة17548
ثانوية القاض  519222

ي17549
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةأسماء  زروف

ثانوية القاض  324179

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأسماء مانوز17550
ثانوية القاض  268359

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأسماء کریم17551
ثانوية القاض  460570

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأسية جمال17552
ثانوية القاض  517295

ف العسولي17553
ي عياض اإلعدادية بخريبكةأشر

ثانوية القاض  462692

ف القضاوي17554 ي عياض اإلعدادية بخريبكةأشر
ثانوية القاض  299800

ف راكب17555 ي عياض اإلعدادية بخريبكةأشر
ثانوية القاض  255177

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإكرام بالضيع17556
ثانوية القاض  309311

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإكرام السباعي17557
ثانوية القاض  382086

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإكرام   طلحة17558
ثانوية القاض  325672

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإلهام زويدة17559
ثانوية القاض  426843

ي17560
ي عياض اإلعدادية بخريبكةإلهام شيح 

ثانوية القاض  341045

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإلهام بصارة17561
ثانوية القاض  464575

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإلهام طياف17562
ثانوية القاض  250517

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأمال  فضلي 17563
ثانوية القاض  627832

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأمال ابالولي17564
ثانوية القاض  555462

ي17565
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةأمال العون

ثانوية القاض  355846

ي17566 ي عياض اإلعدادية بخريبكةأمال العمير
ثانوية القاض  294270

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأميمة بخراوي17567
ثانوية القاض  279624

 االمالي 17568
ي عياض اإلعدادية بخريبكةأمير 

ثانوية القاض  301573

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأمينة عاللي17569
ثانوية القاض  465239

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأمينة  محمدي17570
ثانوية القاض  276495

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأناس مناوي17571
ثانوية القاض  563007

ي17572
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةإناس بران

ثانوية القاض  341340

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأنس  هيفولي17573
ثانوية القاض  473605

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
195258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي17574
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةإنصاف الرحمان

ثانوية القاض  342318

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإنصاف كريم17575
ثانوية القاض  292939

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإيمان بندق 17576
ثانوية القاض  277018

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإيمان سقراط17577
ثانوية القاض  256768

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإيمان امعيدة17578
ثانوية القاض  481534

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإيمان حراز17579
ثانوية القاض  394191

كاوي17580 ي عياض اإلعدادية بخريبكةإيمان الي 
ثانوية القاض  371944

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإيمان جالل17581
ثانوية القاض  460550

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإيمان كراس17582
ثانوية القاض  472866

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإيمان الدرعي17583
ثانوية القاض  372302

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإيمان سالم17584
ثانوية القاض  283875

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإيمان بوجالل17585
ثانوية القاض  395518

ي17586
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةإيمان مدران

ثانوية القاض  339499

ي17587
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةإيمان مصطاف

ثانوية القاض  244486

ي عياض اإلعدادية بخريبكةإيمان  لغزو17588
ثانوية القاض  348929

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأيوب العوفير17589
ثانوية القاض  275608

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأيوب  سعدهللا17590
ثانوية القاض  344384

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأيوب الحنبل17591
ثانوية القاض  586923

ي عياض اإلعدادية بخريبكةأيوب  رفاع17592
ثانوية القاض  502205

ي عياض اإلعدادية بخريبكةابتسام  جعيدان17593
ثانوية القاض  567085

ي عياض اإلعدادية بخريبكةابتسام الحزاز17594
ثانوية القاض  243790

ي عياض اإلعدادية بخريبكةابتسام نبيل17595
ثانوية القاض  514986

ي عياض اإلعدادية بخريبكةابتسام نموسة17596
ثانوية القاض  325324

ي عياض اإلعدادية بخريبكةابتسام امير 17597
ثانوية القاض  343438

ي عياض اإلعدادية بخريبكةابتسام الكنادي17598
ثانوية القاض  257331

ي عياض اإلعدادية بخريبكةابتسام مجاهد17599
ثانوية القاض  370472

ي17600
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةابتسام عنان

ثانوية القاض  248843

ي عياض اإلعدادية بخريبكةابراهيم غشاوي17601
ثانوية القاض  602535

ي اإلدريشي17602 ي عياض اإلعدادية بخريبكةابراهيم الناح 
ثانوية القاض  484724

ي عياض اإلعدادية بخريبكةابراهيم أمزيل17603
ثانوية القاض  247606

ي17604
ي عياض اإلعدادية بخريبكةاحالم معاش المعاىسر

ثانوية القاض  330052

ي عياض اإلعدادية بخريبكةاحالم الغالمي17605
ثانوية القاض  528076
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ي17606
ي عياض اإلعدادية بخريبكةازهور لعويشر

ثانوية القاض  609426

ي17607
ي عياض اإلعدادية بخريبكةاسامة الكرديب 

ثانوية القاض  327147

ي عياض اإلعدادية بخريبكةاسماء غزالن17608
ثانوية القاض  363583

ي17609
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةاسماء األصبهان

ثانوية القاض  605719

ي17610
ي عياض اإلعدادية بخريبكةاسماء مكريب 

ثانوية القاض  371652

ي عياض اإلعدادية بخريبكةاسماء العادة17611
ثانوية القاض  302429

ي عياض اإلعدادية بخريبكةاسيا  لمباركي17612
ثانوية القاض  385866

ي عياض اإلعدادية بخريبكةاسية  ازناك 17613
ثانوية القاض  282676

ي عياض اإلعدادية بخريبكةاسية رماىسي17614
ثانوية القاض  250222

ي17615 ي عياض اإلعدادية بخريبكةاسية الشهيب 
ثانوية القاض  606841

ي عياض اإلعدادية بخريبكةاكرام الظريف17616
ثانوية القاض  290216

ي عياض اإلعدادية بخريبكةاكرام وزكة17617
ثانوية القاض  263493

ي عياض اإلعدادية بخريبكةاكرام االخرى17618
ثانوية القاض  249674

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالحاجة بل بنار17619
ثانوية القاض  289626

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالحاجة  فالت17620
ثانوية القاض  490530

ي17621 ي عياض اإلعدادية بخريبكةالحاجة حالن 
ثانوية القاض  536642

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالحبيب  العاللي 17622
ثانوية القاض  553360

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالحبيب احديدو17623
ثانوية القاض  517829

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالزهرة الكركاطي17624
ثانوية القاض  261745

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالسعدية بن عوامة17625
ثانوية القاض  303897

قاوي عطية17626 ي عياض اإلعدادية بخريبكةالشر
ثانوية القاض  291970

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالصديق عبد المونه17627
ثانوية القاض  595450

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالعمري اكرام17628
ثانوية القاض  308647

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالكبير ابوالدهاج17629
ثانوية القاض  302667

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالمختار الوراق17630
ثانوية القاض  303815

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالمخطار اشعو 17631
ثانوية القاض  617387

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالمصطق  قاسم17632
ثانوية القاض  295728

 رخامي17633
ي عياض اإلعدادية بخريبكةالمصطق 

ثانوية القاض  321773

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالمعطي خيداوي17634
ثانوية القاض  292208

ي 17635
ي عياض اإلعدادية بخريبكةالمعطي  رض 

ثانوية القاض  254811

ي17636 ي عياض اإلعدادية بخريبكةالملودية العزان 
ثانوية القاض  611273

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالمهدي بخوش17637
ثانوية القاض  547076
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ي عياض اإلعدادية بخريبكةالمهدي البير17638
ثانوية القاض  355531

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالمهدي  خلفاوي17639
ثانوية القاض  323085

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالمهدي مهاجر17640
ثانوية القاض  347695

ي17641
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةالهام المرزوف

ثانوية القاض  298211

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالهام شافعي17642
ثانوية القاض  555745

ي17643
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةالهام كالن

ثانوية القاض  507232

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالهام السالك17644
ثانوية القاض  362581

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالهام بوضاض17645
ثانوية القاض  543620

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالهام بلمحفوظ17646
ثانوية القاض  261924

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالهام مخلج17647
ثانوية القاض  410283

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالهام  نجام17648
ثانوية القاض  477903

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالهام  خوي17649
ثانوية القاض  531914

ي17650
ي عياض اإلعدادية بخريبكةالهام الصبب 

ثانوية القاض  305340

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالهام  فرحان 17651
ثانوية القاض  343369

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالهام لحنيش17652
ثانوية القاض  499635

ي عياض اإلعدادية بخريبكةالهام اسقريبة17653
ثانوية القاض  293588

ي عياض اإلعدادية بخريبكةامال طاهري17654
ثانوية القاض  353753

ي عياض اإلعدادية بخريبكةامال زين الدين 17655
ثانوية القاض  278722

ي عياض اإلعدادية بخريبكةامال مطهر17656
ثانوية القاض  447652

ي عياض اإلعدادية بخريبكةامباركة نفيدي17657
ثانوية القاض  319651

ي عياض اإلعدادية بخريبكةامنية  وراق17658
ثانوية القاض  250489

ي مالك17659
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةامهان

ثانوية القاض  298708

ي17660
ي عياض اإلعدادية بخريبكةاميمة الحنق 

ثانوية القاض  293011

ي عياض اإلعدادية بخريبكةاميمة  حدامي 17661
ثانوية القاض  452345

ي17662
ي عياض اإلعدادية بخريبكةاميمة الحبشر

ثانوية القاض  283975

ي عياض اإلعدادية بخريبكةامينة سكيوس17663
ثانوية القاض  455037

ي عياض اإلعدادية بخريبكةامينة عاريف17664
ثانوية القاض  605004

ي 17665 ي عياض اإلعدادية بخريبكةانتصار  كبير
ثانوية القاض  471916

ي17666
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةانتصار شبون

ثانوية القاض  512949

ي عياض اإلعدادية بخريبكةانح  عزيزة17667
ثانوية القاض  308858

ي عياض اإلعدادية بخريبكةانصاف الحميدي17668
ثانوية القاض  244872

ي17669
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةايمان صدوف

ثانوية القاض  242076
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ي عياض اإلعدادية بخريبكةايمان جدار 17670
ثانوية القاض  438738

ي عياض اإلعدادية بخريبكةايمان ارب  ع17671
ثانوية القاض  388378

ي عياض اإلعدادية بخريبكةايمان قاسمي17672
ثانوية القاض  472763

ي17673
ي عياض اإلعدادية بخريبكةايمان الحبشر

ثانوية القاض  337936

ي عياض اإلعدادية بخريبكةايوب السعيدي17674
ثانوية القاض  273182

ي عياض اإلعدادية بخريبكةايوب لوليد17675
ثانوية القاض  345069

ي عياض اإلعدادية بخريبكةبد ر المو فق17676
ثانوية القاض  606421

ي عياض اإلعدادية بخريبكةبدر زكرياء17677
ثانوية القاض  288359

ي عياض اإلعدادية بخريبكةبدر الدين  الماحي17678
ثانوية القاض  596668

ي 17679
ي عياض اإلعدادية بخريبكةبدر الدين عنيق 

ثانوية القاض  500727

ي17680
 
ف ي عياض اإلعدادية بخريبكةبديعة الشر

ثانوية القاض  620170

ي عياض اإلعدادية بخريبكةبديعة مرزاق17681
ثانوية القاض  552385

ي17682
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةبديعة شقاف

ثانوية القاض  596561

ي عياض اإلعدادية بخريبكةبديعة  جعفور 17683
ثانوية القاض  288441

ي عياض اإلعدادية بخريبكةبسمة تادالوي17684
ثانوية القاض  629376

ي عياض اإلعدادية بخريبكةبسمة دهمالي17685
ثانوية القاض  254153

ي عياض اإلعدادية بخريبكةبسيمة  الناكد17686
ثانوية القاض  273233

ى ابن عمي17687 ي عياض اإلعدادية بخريبكةبشر
ثانوية القاض  627714

ى عتو17688 ي عياض اإلعدادية بخريبكةبشر
ثانوية القاض  365502

ى  كطيب 17689 ي عياض اإلعدادية بخريبكةبشر
ثانوية القاض  318171

ى زمرد17690 ي عياض اإلعدادية بخريبكةبشر
ثانوية القاض  473678

ى صماما17691 ي عياض اإلعدادية بخريبكةبشر
ثانوية القاض  360536

ي17692
ى مكتق  ي عياض اإلعدادية بخريبكةبشر

ثانوية القاض  244653

ى زوهري17693 ي عياض اإلعدادية بخريبكةبشر
ثانوية القاض  316224

ى مفلح17694 ي عياض اإلعدادية بخريبكةبشر
ثانوية القاض  263430

ي17695 ي عياض اإلعدادية بخريبكةبالل الشهيب 
ثانوية القاض  353891

ي عياض اإلعدادية بخريبكةبهيجة الزعراوي17696
ثانوية القاض  514795

ي عياض اإلعدادية بخريبكةبهيجة شافعي17697
ثانوية القاض  310442

ي عياض اإلعدادية بخريبكةبهيجة عبال17698
ثانوية القاض  323894

ة خطيب17699 ي عياض اإلعدادية بخريبكةبوشر
ثانوية القاض  475488

ي17700 ى  الجي  ي عياض اإلعدادية بخريبكةبوشر
ثانوية القاض  304380

ي عياض اإلعدادية بخريبكةبوشعيب فائدي17701
ثانوية القاض  361718
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ي عياض اإلعدادية بخريبكةبوطويل عبدالجليل17702
ثانوية القاض  599463

ي عياض اإلعدادية بخريبكةبوطيب  الزهراوي17703
ثانوية القاض  585989

ي عياض اإلعدادية بخريبكةبوعبيد المرتدي17704
ثانوية القاض  592000

ي17705
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةبوعزة العمران

ثانوية القاض  361003

ي عياض اإلعدادية بخريبكةبوعزة يوكاوي17706
ثانوية القاض  302497

ي عياض اإلعدادية بخريبكةتقوى كريم17707
ثانوية القاض  261121

ة حنان17708 ي عياض اإلعدادية بخريبكةجبير
ثانوية القاض  310118

ي عياض اإلعدادية بخريبكةجليلة بنكاسم17709
ثانوية القاض  467779

ي عياض اإلعدادية بخريبكةجمال العوفير17710
ثانوية القاض  548890

ي عياض اإلعدادية بخريبكةجمعة ياسير 17711
ثانوية القاض  267775

ي عياض اإلعدادية بخريبكةجميلة  عطفاوي17712
ثانوية القاض  363870

ي عياض اإلعدادية بخريبكةجهاد شعطيط17713
ثانوية القاض  309117

ابح 17714 ي عياض اإلعدادية بخريبكةجواد بي 
ثانوية القاض  584732

ي عياض اإلعدادية بخريبكةجواد  حيان 17715
ثانوية القاض  264860

ي17716 ي عياض اإلعدادية بخريبكةجواد الصابير
ثانوية القاض  386454

ي 17717
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةجواد  الحاف

ثانوية القاض  474571

ي عياض اإلعدادية بخريبكةجواد تومي17718
ثانوية القاض  326655

ي عياض اإلعدادية بخريبكةجيهان عتيق17719
ثانوية القاض  619024

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحبيبة العقاوي17720
ثانوية القاض  326603

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحرية مزار17721
ثانوية القاض  272254

ي17722
ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسان الحبشر

ثانوية القاض  434168

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسن قنطاس17723
ثانوية القاض  618381

ي17724
ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسن كالح 

ثانوية القاض  380162

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسناء شاكر17725
ثانوية القاض  389049

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسناء بوحميدة17726
ثانوية القاض  272004

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسناء خشان17727
ثانوية القاض  290091

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسناء   الحمداوي17728
ثانوية القاض  416448

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسناء باركي17729
ثانوية القاض  598225

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسناء بوعدل17730
ثانوية القاض  297409

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسناء مياز 17731
ثانوية القاض  326633

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسناء مجيدي17732
ثانوية القاض  592596

ي 17733 ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسناء  لحبيب 
ثانوية القاض  358615
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ي17734 ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسناء الوهان 
ثانوية القاض  548078

ي17735
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسناء البستان

ثانوية القاض  624724

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحسنة  بطال17736
ثانوية القاض  352904

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحفصة غباوي17737
ثانوية القاض  346925

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحفصة انفاوي17738
ثانوية القاض  567302

ي17739
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةحفيظة حسان

ثانوية القاض  432132

ي17740
ي عياض اإلعدادية بخريبكةحكيم الكرشيب 

ثانوية القاض  418411

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحكيمة  عماجو17741
ثانوية القاض  363691

ي17742 ي عياض اإلعدادية بخريبكةحكيمة  طالب 
ثانوية القاض  473139

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحكيمة حلوم17743
ثانوية القاض  455206

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحكيمة بوشتوي17744
ثانوية القاض  252787

ي17745 ي عياض اإلعدادية بخريبكةحكيمة صي 
ثانوية القاض  516881

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحليمة البندالي17746
ثانوية القاض  330487

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحليمة اعمي17747
ثانوية القاض  331841

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحليمة الحدومي17748
ثانوية القاض  470497

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحليمة بنداوي 17749
ثانوية القاض  501475

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحليمة نيمرواحد17750
ثانوية القاض  243067

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحمزة لسمان17751
ثانوية القاض  335983

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحمزة لمعلمي17752
ثانوية القاض  310686

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحمزة غالب17753
ثانوية القاض  420877

ي 17754 ي عياض اإلعدادية بخريبكةحمزة  أيت مير
ثانوية القاض  586397

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحمزة جالل17755
ثانوية القاض  619055

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحمزة تمسب 17756
ثانوية القاض  249939

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحمزة نوالي17757
ثانوية القاض  392746

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحمزة اكنير17758
ثانوية القاض  257269

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحمزة شقيمة 17759
ثانوية القاض  345871

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحمزة سبع17760
ثانوية القاض  503421

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحمزة ايت سيد ابراهيم17761
ثانوية القاض  565592

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحميد دقة17762
ثانوية القاض  609783

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحميد مورادي17763
ثانوية القاض  277917

اكي17764
ي عياض اإلعدادية بخريبكةحنان شر

ثانوية القاض  301965

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحنان بنعالل17765
ثانوية القاض  314093

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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اكي17766
ي عياض اإلعدادية بخريبكةحنان شر

ثانوية القاض  476103

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحنان العماري17767
ثانوية القاض  242977

ي 17768 ي عياض اإلعدادية بخريبكةحنان الحالح 
ثانوية القاض  494132

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحنان النارصي 17769
ثانوية القاض  546197

ي17770
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةحنان علوان

ثانوية القاض  576543

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحنان علم17771
ثانوية القاض  420844

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحنان قمار17772
ثانوية القاض  293192

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحنان لغريب17773
ثانوية القاض  356088

ي17774
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةحنان التغرون

ثانوية القاض  363983

ي17775
ي عياض اإلعدادية بخريبكةحنان الكريب 

ثانوية القاض  355518

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحنان اليساع17776
ثانوية القاض  340666

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحنان مورادي17777
ثانوية القاض  260633

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحنان زكيم17778
ثانوية القاض  530322

ي 17779
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةحياة  الصوف

ثانوية القاض  352288

ي17780
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةحياة المامون

ثانوية القاض  506656

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحياة احديدو17781
ثانوية القاض  502046

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحياة  لحديدي17782
ثانوية القاض  304563

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحياة رشيد17783
ثانوية القاض  443137

ي عياض اإلعدادية بخريبكةحياة جدراوي17784
ثانوية القاض  584358

ي17785 ي عياض اإلعدادية بخريبكةحياة سمير
ثانوية القاض  338439

يوي17786 ي عياض اإلعدادية بخريبكةحياة  بلي  
ثانوية القاض  300749

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخالد تمير 17787
ثانوية القاض  630879

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخالد االموي 17788
ثانوية القاض  500268

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخاليد بورح 17789
ثانوية القاض  424757

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخدوج الضاوي17790
ثانوية القاض  310795

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة بلعناية 17791
ثانوية القاض  410456

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة مكير 17792
ثانوية القاض  401662

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة مجداه17793
ثانوية القاض  360068

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة اصفاح17794
ثانوية القاض  530480

ي17795 ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة  دباح 
ثانوية القاض  542065

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة  بايو17796
ثانوية القاض  579336

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة لمشخشخ17797
ثانوية القاض  479166
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ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة دحماوي17798
ثانوية القاض  311626

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة ثبوت17799
ثانوية القاض  554776

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة دينار17800
ثانوية القاض  450320

ي17801
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة خشون

ثانوية القاض  624147

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة بوعكاد17802
ثانوية القاض  539704

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة قاصيدي17803
ثانوية القاض  303791

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة  يعال17804
ثانوية القاض  272743

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة الحسناوي17805
ثانوية القاض  627250

ي17806
ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة الزري  هب 

ثانوية القاض  468385

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة  حديوي 17807
ثانوية القاض  281951

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة حجيب17808
ثانوية القاض  493543

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة مبير 17809
ثانوية القاض  257669

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخديجة حكمي17810
ثانوية القاض  361191

ي عياض اإلعدادية بخريبكةخولة نوالي17811
ثانوية القاض  293047

ي17812
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةخولة سدران

ثانوية القاض  347434

ي17813
ي عياض اإلعدادية بخريبكةدحمان المحفوط 

ثانوية القاض  266928

ي عياض اإلعدادية بخريبكةدعاء حيمر17814
ثانوية القاض  325682

ي عياض اإلعدادية بخريبكةدالل  الحمراوي17815
ثانوية القاض  311979

ي عياض اإلعدادية بخريبكةدنيا سجيب17816
ثانوية القاض  507446

ي17817
ي عياض اإلعدادية بخريبكةدنيا ديب 

ثانوية القاض  517748

ي عياض اإلعدادية بخريبكةدنيا كرمة17818
ثانوية القاض  333881

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرابحة الكرويطي17819
ثانوية القاض  602930

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرابحة السيبة17820
ثانوية القاض  566721

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرابحة اتهائمي17821
ثانوية القاض  550006

ي عياض اإلعدادية بخريبكةراضية  قوبا17822
ثانوية القاض  290381

ي عياض اإلعدادية بخريبكةراندة سليمي17823
ثانوية القاض  318795

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرباب زوهري17824
ثانوية القاض  351847

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرباب  السلماوي 17825
ثانوية القاض  595736

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرجاء مسناوي17826
ثانوية القاض  562500

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرجاء لمنور17827
ثانوية القاض  280762

ي 17828
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةرجاء الروصاف

ثانوية القاض  542345

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرجاء سماحي17829
ثانوية القاض  471847
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ي17830
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةرجاء منون

ثانوية القاض  265754

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرجاء   كنوزي17831
ثانوية القاض  455256

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرجاء زكرياء17832
ثانوية القاض  287821

ي17833 ي عياض اإلعدادية بخريبكةرحاب بحير
ثانوية القاض  325717

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرشيد  الهرامي 17834
ثانوية القاض  511063

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرشيد كريران17835
ثانوية القاض  272585

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرشيد حمص17836
ثانوية القاض  575658

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرشيدة الكموز17837
ثانوية القاض  366727

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرشيدة ادريشي17838
ثانوية القاض  304995

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرشيدة نارص17839
ثانوية القاض  275392

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرشيدة النخلي17840
ثانوية القاض  409227

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرشيدة لمغيلي17841
ثانوية القاض  403890

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرشيدة عاقلي17842
ثانوية القاض  452363

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرضوان زوهري17843
ثانوية القاض  291933

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرضوان   بورقبة 17844
ثانوية القاض  280941

ي17845
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةرض  جوران

ثانوية القاض  382784

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرقية عوبيدي17846
ثانوية القاض  478300

ي عياض اإلعدادية بخريبكةرياض حنان17847
ثانوية القاض  508237

ي17848
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةزاهرة رضوان

ثانوية القاض  250588

ة الشلحاوي17849 ي عياض اإلعدادية بخريبكةزاهير
ثانوية القاض  455999

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزبيدة بن العيساوية17850
ثانوية القاض  539653

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزكريا حميد17851
ثانوية القاض  508137

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزكرياء مصليط17852
ثانوية القاض  515487

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزكرياء حرمي17853
ثانوية القاض  460960

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزكرياء خرماز17854
ثانوية القاض  583782

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزكرياء بطال17855
ثانوية القاض  598654

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزهرة الكيال17856
ثانوية القاض  265553

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزهور بنواضح17857
ثانوية القاض  508981

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزهور شتوي17858
ثانوية القاض  273519

ي17859 ي عياض اإلعدادية بخريبكةزهور والعرن 
ثانوية القاض  300633

ة مرينوي17860 ي عياض اإلعدادية بخريبكةزهير
ثانوية القاض  445782

ي17861
ي عياض اإلعدادية بخريبكةزينب حوض 

ثانوية القاض  456099
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزينب   اعرابن17862
ثانوية القاض  299718

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزينب مشاوري17863
ثانوية القاض  533623

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزينب برحيل17864
ثانوية القاض  399328

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزينب الزيدي17865
ثانوية القاض  617543

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزينب لويحي17866
ثانوية القاض  576603

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزينب بنخدة17867
ثانوية القاض  284643

ي17868
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةزينب شن

ثانوية القاض  269257

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزينب الحريري17869
ثانوية القاض  252271

ي17870
 
ي عياض اإلعدادية بخريبكةزينب شقاف

ثانوية القاض  361966

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزينب  الحبحوب 17871
ثانوية القاض  424834

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزينب الفاضلي17872
ثانوية القاض  558656

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزينب مخاص17873
ثانوية القاض  373392

ي عياض اإلعدادية بخريبكةزينب شانة17874
ثانوية القاض  330220

ي عياض اإلعدادية بخريبكةسارة اقدار17875
ثانوية القاض  497163

ي عياض اإلعدادية بخريبكةسارة مزاوي17876
ثانوية القاض  334088

ي عياض اإلعدادية بخريبكةسارة عفاض17877
ثانوية القاض  295268

ي عياض اإلعدادية بخريبكةسارة حجر17878
ثانوية القاض  502384

ون17879 ي عياض اإلعدادية بخريبكةسارة  حير 
ثانوية القاض  502898

ي عياض اإلعدادية بخريبكةسارة ابندادة17880
ثانوية القاض  390356

ي عياض اإلعدادية بخريبكةسارة المكاوي17881
ثانوية القاض  549658

ي17882
ة اإلعدادية بخريبكةسالمة  بياض  ثانوية المسير 346728

ة اإلعدادية بخريبكةسعا د الحيمر17883 ثانوية المسير 355307

ة اإلعدادية بخريبكةسعاد الرويشي17884 ثانوية المسير 405215

ة اإلعدادية بخريبكةسعاد غفير17885 ثانوية المسير 393697

ة اإلعدادية بخريبكةسعاد معزوف17886 ثانوية المسير 505594

ي17887
ة اإلعدادية بخريبكةسعاد اإلسق  ثانوية المسير 408062

ة اإلعدادية بخريبكةسعاد  فروق17888 ثانوية المسير 477327

ة اإلعدادية بخريبكةسعاد  لبيس 17889 ثانوية المسير 335212

ي17890
 
ة اإلعدادية بخريبكةسعاد كيالن ثانوية المسير 534033

ة اإلعدادية بخريبكةسعاد محبوب17891 ثانوية المسير 291677

يوي17892 ة اإلعدادية بخريبكةسعاد بلي   ثانوية المسير 433907

ة اإلعدادية بخريبكةسعاد الحادف17893 ثانوية المسير 312936

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة اإلعدادية بخريبكةسعيد  ايت باحسو 17894 ثانوية المسير 610093

فاء17895 ة اإلعدادية بخريبكةسعيد الشر ثانوية المسير 244369

ة اإلعدادية بخريبكةسعيد ابونخلة17896 ثانوية المسير 315760

ي17897
ة اإلعدادية بخريبكةسعيد براح  ثانوية المسير 546967

ة اإلعدادية بخريبكةسعيد سقراط17898 ثانوية المسير 634195

ي 17899 ة اإلعدادية بخريبكةسعيد  وصير ثانوية المسير 289686

ة اإلعدادية بخريبكةسعيد بورح17900 ثانوية المسير 390745

ة اإلعدادية بخريبكةسعيد لعالمة17901 ثانوية المسير 446204

ة اإلعدادية بخريبكةسعيد خيوب17902 ثانوية المسير 279451

ة اإلعدادية بخريبكةسعيدة ولكبير17903 ثانوية المسير 327072

ة اإلعدادية بخريبكةسعيدة اعماجو17904 ثانوية المسير 330741

ي17905
 
ة اإلعدادية بخريبكةسعيدة نبان ثانوية المسير 293012

ي17906
 
ة اإلعدادية بخريبكةسفيان مدران ثانوية المسير 474946

ة اإلعدادية بخريبكةسفيان فوكير17907 ثانوية المسير 533405

ة اإلعدادية بخريبكةسكينة قاصد17908 ثانوية المسير 315065

ة اإلعدادية بخريبكةسكينة  الدوري17909 ثانوية المسير 360067

ة اإلعدادية بخريبكةسكينة   منضور 17910 ثانوية المسير 264516

ي 17911
ة اإلعدادية بخريبكةسكينة لحسيب  ثانوية المسير 265300

ة اإلعدادية بخريبكةسكينة  الحمزاوي 17912 ثانوية المسير 323297

ة اإلعدادية بخريبكةسكينة   لكالعي 17913 ثانوية المسير 327642

ة اإلعدادية بخريبكةسكينة خروب17914 ثانوية المسير 259238

ي17915
ة اإلعدادية بخريبكةسكينة حسب  ثانوية المسير 392552

ة اإلعدادية بخريبكةسكينة  قابط17916 ثانوية المسير 289311

ة اإلعدادية بخريبكةسكينة شكراوي17917 ثانوية المسير 289691

ة اإلعدادية بخريبكةسكينة الحلو17918 ثانوية المسير 596172

ة اإلعدادية بخريبكةسكينة  الكاملي 17919 ثانوية المسير 243270

ة اإلعدادية بخريبكةسكينة صموت17920 ثانوية المسير 295711

ة اإلعدادية بخريبكةسالك امال17921 ثانوية المسير 538650

ة اإلعدادية بخريبكةسلم زين17922 ثانوية المسير 312526

ي17923 ة اإلعدادية بخريبكةسلم وهب  ثانوية المسير 340724

ة اإلعدادية بخريبكةسلم بلعروىسي17924 ثانوية المسير 552690

ي17925 ة اإلعدادية بخريبكةسلم المفي  ثانوية المسير 368524

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة اإلعدادية بخريبكةسلم البحتوري 17926 ثانوية المسير 490784

ة اإلعدادية بخريبكةسلم ناهز17927 ثانوية المسير 580520

ة اإلعدادية بخريبكةسلم بلوان17928 ثانوية المسير 295395

ة اإلعدادية بخريبكةسلم صبير17929 ثانوية المسير 256218

ة اإلعدادية بخريبكةسلوى بوكطية17930 ثانوية المسير 415973

ة اإلعدادية بخريبكةسلوى بوري17931 ثانوية المسير 309723

ة اإلعدادية بخريبكةسلوى زوكري17932 ثانوية المسير 328860

ة اإلعدادية بخريبكةسلوى البهمي17933 ثانوية المسير 405478

ي17934
ة اإلعدادية بخريبكةسلوى الحسب  ثانوية المسير 554800

ة اإلعدادية بخريبكةسليكي خديجة17935 ثانوية المسير 309538

ة اإلعدادية بخريبكةسمية بوشتاوي17936 ثانوية المسير 412532

ة اإلعدادية بخريبكةسمية الكنافدي17937 ثانوية المسير 271243

ة اإلعدادية بخريبكةسمية بنواضح17938 ثانوية المسير 409884

ي17939 ة اإلعدادية بخريبكةسمير  بلعرن  ثانوية المسير 565691

ة عماد17940 ة اإلعدادية بخريبكةسمير ثانوية المسير 316830

ة خيو17941 ة اإلعدادية بخريبكةسمير ثانوية المسير 608304

ة بنطالب 17942 ة اإلعدادية بخريبكةسمير ثانوية المسير 572889

ة سعدون17943 ة اإلعدادية بخريبكةسمير ثانوية المسير 362107

ة اإلعدادية بخريبكةسناء أحمامي17944 ثانوية المسير 399109

ة اإلعدادية بخريبكةسناء ادريضي17945 ثانوية المسير 538693

ة اإلعدادية بخريبكةسناء رسود17946 ثانوية المسير 580519

ة اإلعدادية بخريبكةسناء شاوي17947 ثانوية المسير 454709

ة اإلعدادية بخريبكةسناء النخيلي 17948 ثانوية المسير 306602

ة اإلعدادية بخريبكةسناء زحاف17949 ثانوية المسير 309677

ة اإلعدادية بخريبكةسناء بوجيدة17950 ثانوية المسير 548093

ة اإلعدادية بخريبكةسناء الزيادي17951 ثانوية المسير 378756

ة اإلعدادية بخريبكةسهام حفوض17952 ثانوية المسير 318641

ي17953
ة اإلعدادية بخريبكةسهام اليوسق  ثانوية المسير 409940

ة17954 ة اإلعدادية بخريبكةسهام بشر ثانوية المسير 342980

ة اإلعدادية بخريبكةسهام نجام17955 ثانوية المسير 287333

ي17956 ة اإلعدادية بخريبكةسهام قصب  ثانوية المسير 543238

ة اإلعدادية بخريبكةسهام سعدان17957 ثانوية المسير 354685

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة اإلعدادية بخريبكةسهام  الزاهيدي17958 ثانوية المسير 290561

ة اإلعدادية بخريبكةسهيل مكاك17959 ثانوية المسير 273235

ة اإلعدادية بخريبكةسومية صبيح17960 ثانوية المسير 332366

ة اإلعدادية بخريبكةسومية  النهضة  17961 ثانوية المسير 394065

ة اإلعدادية بخريبكةسيف الدين  بويزدغ17962 ثانوية المسير 481421

وق شهداوي17963 ة اإلعدادية بخريبكةشر ثانوية المسير 254125

وق السعيدي17964 ة اإلعدادية بخريبكةشر ثانوية المسير 633515

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء صفوان17965 ثانوية المسير 241087

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء امير 17966 ثانوية المسير 312069

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء شطيوي17967 ثانوية المسير 242819

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء حواص17968 ثانوية المسير 343378

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء العركب17969 ثانوية المسير 536322

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء كردود17970 ثانوية المسير 555710

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء الهادي17971 ثانوية المسير 556987

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء  سعيدي17972 ثانوية المسير 350128

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء بوكريم17973 ثانوية المسير 558878

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء  نوكة17974 ثانوية المسير 305178

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء عنوري17975 ثانوية المسير 350724

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء الصحراوي17976 ثانوية المسير 265471

ي17977
 
ة اإلعدادية بخريبكةشيماء نعنان ثانوية المسير 278638

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء  عاطف 17978 ثانوية المسير 305974

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء  عداد17979 ثانوية المسير 306836

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء  اللويز 17980 ثانوية المسير 573278

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء فروق17981 ثانوية المسير 356025

ي17982
 
ة اإلعدادية بخريبكةصابرين  عنان ثانوية المسير 284168

ي17983 ة اإلعدادية بخريبكةصالح الزينب  ثانوية المسير 334915

ي17984
 
ة اإلعدادية بخريبكةصالح مبخون ثانوية المسير 479906

ي17985
ة اإلعدادية بخريبكةصالح  قرموىسر ثانوية المسير 492140

ة اإلعدادية بخريبكةصفاء البهان17986 ثانوية المسير 251818

ة اإلعدادية بخريبكةصفاء تهيليل17987 ثانوية المسير 250983

ي17988
ة اإلعدادية بخريبكةصفاء لطق  ثانوية المسير 449672

ة اإلعدادية بخريبكةصالح الدين قتام17989 ثانوية المسير 634227

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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208258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة اإلعدادية بخريبكةصالح الدين  الدين17990 ثانوية المسير 580579

ي17991
 
ة اإلعدادية بخريبكةصالح الدين الشبان ثانوية المسير 621131

ي17992
 
ة اإلعدادية بخريبكةصليحة يقون ثانوية المسير 262082

ة اإلعدادية بخريبكةصليحة البغزاوي17993 ثانوية المسير 506917

ي17994
 
ة اإلعدادية بخريبكةضح صدف ثانوية المسير 427859

ة اإلعدادية بخريبكةضح علول17995 ثانوية المسير 254979

ة اإلعدادية بخريبكةطارق الرفاس17996 ثانوية المسير 575434

ة اإلعدادية بخريبكةطارق ناجمي17997 ثانوية المسير 248335

ة اإلعدادية بخريبكةطارق شيجة17998 ثانوية المسير 415966

ة اإلعدادية بخريبكةطارق سقراط17999 ثانوية المسير 533843

ة اإلعدادية بخريبكةطالل خدري18000 ثانوية المسير 262292

ة اإلعدادية بخريبكةطه بطوب18001 ثانوية المسير 388133

ي18002
 
ة اإلعدادية بخريبكةطه الكرشان ثانوية المسير 335841

ة اإلعدادية بخريبكةعائشة فريد18003 ثانوية المسير 512619

ة اإلعدادية بخريبكةعائشة اصناو18004 ثانوية المسير 271395

ة اإلعدادية بخريبكةعائشة موبارك18005 ثانوية المسير 374469

ة18006 ة اإلعدادية بخريبكةعائشة الغي  ثانوية المسير 327848

ة اإلعدادية بخريبكةعادل العباىسي18007 ثانوية المسير 374449

ة اإلعدادية بخريبكةعادل الديك18008 ثانوية المسير 425784

ة اإلعدادية بخريبكةعايدة قرقور18009 ثانوية المسير 277496

ي18010
 
ة اإلعدادية بخريبكةعبد اإلله خشون ثانوية المسير 578152

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الحق الصالحي18011 ثانوية المسير 319974

ي18012
 
ة اإلعدادية بخريبكةعبد الحميد مبخون ثانوية المسير 587624

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الخالق افري18013 ثانوية المسير 408395

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الرحيم فتوح18014 ثانوية المسير 356707

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الرحيم البلكاوي18015 ثانوية المسير 261203

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الرزاق عشاوي18016 ثانوية المسير 269597

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الرزاق السعدي18017 ثانوية المسير 581478

ة اإلعدادية بخريبكةعبد العالي اروابع18018 ثانوية المسير 289172

ي18019
 
ة اإلعدادية بخريبكةعبد العزيز حسون ثانوية المسير 285761

ة اإلعدادية بخريبكةعبد العلي وتاب18020 ثانوية المسير 507338

ي جالل18021
 
ة اإلعدادية بخريبكةعبد الغان ثانوية المسير 499177

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
209258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي18022
 
ي الساف

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الغب  ثانوية المسير 430726

ي  جايل 18023
ة اإلعدادية بخريبكةعبد الغب  ثانوية المسير 560178

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الفتاح  كريت18024 ثانوية المسير 323720

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الفتاح بوعزاوي18025 ثانوية المسير 320880

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الكبير حمزاوي18026 ثانوية المسير 436207

ي18027
 
ة اإلعدادية بخريبكةعبد الكريم البوعنان ثانوية المسير 606517

ة اإلعدادية بخريبكةعبد المجيد الزايدي18028 ثانوية المسير 505764

ة اإلعدادية بخريبكةعبد المطلب قوامي 18029 ثانوية المسير 568530

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الهادي  حرش18030 ثانوية المسير 293934

ي 18031
 
ة اإلعدادية بخريبكةعبداإلله  الميمون ثانوية المسير 242352

ة اإلعدادية بخريبكةعبداالله لفقيهي18032 ثانوية المسير 431986

ة اإلعدادية بخريبكةعبداالله موهيب18033 ثانوية المسير 298580

ة اإلعدادية بخريبكةعبداالله فالوي18034 ثانوية المسير 611099

ة اإلعدادية بخريبكةعبداالله حراكي18035 ثانوية المسير 541947

ي18036
ة اإلعدادية بخريبكةعبدالحق العرىسر ثانوية المسير 319287

ة اإلعدادية بخريبكةعبدالرزاق بوقايد18037 ثانوية المسير 299348

ة اإلعدادية بخريبكةعبدالرزاق صبيحي18038 ثانوية المسير 286424

ة اإلعدادية بخريبكةعبدالعزيز المعطاوي18039 ثانوية المسير 361343

ي الجديلي18040
 
ة اإلعدادية بخريبكةعبدالغان ثانوية المسير 439722

ة اإلعدادية بخريبكةعبدالقادر  بوادمار18041 ثانوية المسير 418280

ة اإلعدادية بخريبكةعبدهللا البضاوي18042 ثانوية المسير 554935

ة اإلعدادية بخريبكةعبلة مرزوق18043 ثانوية المسير 521459

ة اإلعدادية بخريبكةعبلة  كرواىسي18044 ثانوية المسير 244141

ة اإلعدادية بخريبكةعتيقة اسطيل18045 ثانوية المسير 499330

ي18046
 
ة اإلعدادية بخريبكةعتيقة سمحان ثانوية المسير 290202

ة اإلعدادية بخريبكةعثمان  يقير  18047 ثانوية المسير 360954

ي 18048 ة اإلعدادية بخريبكةعثمان ايت كون  ثانوية المسير 356445

قان 18049 ة اإلعدادية بخريبكةعزالدين  شر ثانوية المسير 591099

ة اإلعدادية بخريبكةعزالدين بودي18050 ثانوية المسير 396146

ة اإلعدادية بخريبكةعزيز صياد18051 ثانوية المسير 572032

ة اإلعدادية بخريبكةعزيز شبة18052 ثانوية المسير 347936

ة اإلعدادية بخريبكةعزيز  مهداوي 18053 ثانوية المسير 519473

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة اإلعدادية بخريبكةعزيز  الناهي18054 ثانوية المسير 484337

ة اإلعدادية بخريبكةعزيزة عالم18055 ثانوية المسير 395428

ي18056 ة اإلعدادية بخريبكةعزيزة لحبيب  ثانوية المسير 609274

ي18057
 
ة اإلعدادية بخريبكةعزيزة المرجان ثانوية المسير 505924

ة اإلعدادية بخريبكةعصام البكناوي18058 ثانوية المسير 260958

ة اإلعدادية بخريبكةعصام فنداوي18059 ثانوية المسير 267736

ة اإلعدادية بخريبكةعصام الصغير18060 ثانوية المسير 255006

ة اإلعدادية بخريبكةعفاف رفيعي18061 ثانوية المسير 538429

ة اإلعدادية بخريبكةعفاف المعلم18062 ثانوية المسير 374371

ي18063
 
ة اإلعدادية بخريبكةعماد السان ثانوية المسير 256174

ة اإلعدادية بخريبكةغزالن  دباغ18064 ثانوية المسير 516623

ي18065
 
ة اإلعدادية بخريبكةغزالن زمران ثانوية المسير 436243

ة اإلعدادية بخريبكةغزالن اغانيم18066 ثانوية المسير 327535

ة اإلعدادية بخريبكةغزالن رطال18067 ثانوية المسير 336736

ة اإلعدادية بخريبكةغزالن الكراوي18068 ثانوية المسير 508819

ي18069
ة اإلعدادية بخريبكةفؤاد العويشر ثانوية المسير 569965

ة اإلعدادية بخريبكةفاتحة سماوي18070 ثانوية المسير 522099

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة لوح18071 ثانوية المسير 277296

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة عيار18072 ثانوية المسير 286217

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة  الحمداوي18073 ثانوية المسير 353893

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة فروك18074 ثانوية المسير 306640

ي18075 ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الشهيب  ثانوية المسير 344137

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الكوري18076 ثانوية المسير 251257

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة القدوري18077 ثانوية المسير 322765

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة بخان18078 ثانوية المسير 329875

ي18079
ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة اليوسق  ثانوية المسير 432003

ي18080
ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة مغب  ثانوية المسير 455946

ي18081
 
ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة شوف ثانوية المسير 515939

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة زهار18082 ثانوية المسير 510670

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة  لكرام18083 ثانوية المسير 576148

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة قسومي18084 ثانوية المسير 500922

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة  لفقيهي18085 ثانوية المسير 602775

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
211258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الحدومي18086 ثانوية المسير 471201

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة نورالدين18087 ثانوية المسير 596235

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة ازهاري18088 ثانوية المسير 424926

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة سقام18089 ثانوية المسير 493035

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة حمدي18090 ثانوية المسير 432059

ي18091 ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة شطيب  ثانوية المسير 268774

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة اكريت18092 ثانوية المسير 375579

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء  سعيدي18093 ثانوية المسير 349874

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء الزكوري18094 ثانوية المسير 312689

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء  أمير  18095 ثانوية المسير 582899

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء لويحي18096 ثانوية المسير 612975

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء ضاليل18097 ثانوية المسير 267776

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء عطية18098 ثانوية المسير 441315

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء طويل18099 ثانوية المسير 523641

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء حجو18100 ثانوية المسير 555444

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء  المكاوي18101 ثانوية المسير 259538

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء شباكي18102 ثانوية المسير 318363

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء النمري18103 ثانوية المسير 449093

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء محاريش18104 ثانوية المسير 285859

ي18105 ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء الفريح  ثانوية المسير 352750

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء عبائدي18106 ثانوية المسير 424173

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء ابراهيم18107 ثانوية المسير 316164

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء قرقور18108 ثانوية المسير 407630

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء بنيس18109 ثانوية المسير 274396

ي18110
 
ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء قرن ثانوية المسير 243326

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء  ازكاغ والن 18111 ثانوية المسير 243476

ي18112 ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء  تمير ثانوية المسير 426875

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء لمسيح18113 ثانوية المسير 628234

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء غربال18114 ثانوية المسير 276443

ي18115
ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء رزكب  ثانوية المسير 447885

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء بل قساوي18116 ثانوية المسير 526141

ي18117
 
ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء اشبان ثانوية المسير 289050

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
212258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء بلعريف18118 ثانوية المسير 574278

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء زهدان18119 ثانوية المسير 544975

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء بسام18120 ثانوية المسير 419378

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء نورالدين18121 ثانوية المسير 494994

ي18122 ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء وصير ثانوية المسير 581339

ي18123
 
ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء مدن ثانوية المسير 476367

ي18124
 
ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء الرحمون ثانوية المسير 338547

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء الطوي  هر 18125 ثانوية المسير 494515

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء  بولبول18126 ثانوية المسير 305386

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء قبلي18127 ثانوية المسير 628399

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء الهاشمي18128 ثانوية المسير 505916

ة اإلعدادية بخريبكةفاطنة النارصي 18129 ثانوية المسير 286820

ة اإلعدادية بخريبكةفايزة العبوىسي18130 ثانوية المسير 353179

ة اإلعدادية بخريبكةفتحية العمل18131 ثانوية المسير 587467

ة اإلعدادية بخريبكةفتيحة بوخرواعة18132 ثانوية المسير 304629

يكي18133 ة اإلعدادية بخريبكةفتيحة لي  ثانوية المسير 566232

ة اإلعدادية بخريبكةفتيحة مرزاق18134 ثانوية المسير 446968

ة اإلعدادية بخريبكةفتيحة حمدي18135 ثانوية المسير 339358

ة اإلعدادية بخريبكةفدوى  زين الدين 18136 ثانوية المسير 455876

ي18137
ة اإلعدادية بخريبكةفدوى كتاتب  ثانوية المسير 310676

ة اإلعدادية بخريبكةفدوى  معطية 18138 ثانوية المسير 362287

ة اإلعدادية بخريبكةفدوى بشتاوي18139 ثانوية المسير 310641

ة اإلعدادية بخريبكةفرح زوكري18140 ثانوية المسير 328185

ة اإلعدادية بخريبكةفوزية الميدولي18141 ثانوية المسير 571248

ة اإلعدادية بخريبكةفوزية حديدو18142 ثانوية المسير 310125

ة اإلعدادية بخريبكةفوزية الفريحي18143 ثانوية المسير 344818

ة اإلعدادية بخريبكةفوزية  خطيب18144 ثانوية المسير 480290

وز  وسطي18145 ة اإلعدادية بخريبكةفير ثانوية المسير 430198

ة اإلعدادية بخريبكةقدور بنعزيزي18146 ثانوية المسير 305233

ي18147
ة اإلعدادية بخريبكةكريم  اكلق  ثانوية المسير 528299

ة اإلعدادية بخريبكةكريمة بن بال18148 ثانوية المسير 318767

ات18149 ة اإلعدادية بخريبكةكريمة بحير ثانوية المسير 297711

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
213258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة اإلعدادية بخريبكةكريمة سماحي18150 ثانوية المسير 284589

ة اإلعدادية بخريبكةكريمة خشان18151 ثانوية المسير 292964

ة اإلعدادية بخريبكةكريمة  إدياسير 18152 ثانوية المسير 344458

ة اإلعدادية بخريبكةكريمة  مومير  18153 ثانوية المسير 550155

ة اإلعدادية بخريبكةكريمة  بوزيان18154 ثانوية المسير 301958

ة اإلعدادية بخريبكةكلتومة خرواش18155 ثانوية المسير 241499

ة الزكدي18156 ة اإلعدادية بخريبكةكي   ثانوية المسير 303506

ة موبارك18157 ة اإلعدادية بخريبكةكي   ثانوية المسير 327627

ة اإلعدادية بخريبكةكوتر رفيق 18158 ثانوية المسير 369710

ة اإلعدادية بخريبكةكوتر كراب18159 ثانوية المسير 262003

ي18160 ة اإلعدادية بخريبكةكوتر المتلب  ثانوية المسير 335226

ة اإلعدادية بخريبكةكوثر دردر18161 ثانوية المسير 355153

ة اإلعدادية بخريبكةكوثر كرمة18162 ثانوية المسير 315022

ة اإلعدادية بخريبكةكوثر فتوح18163 ثانوية المسير 321608

يك18164 ة اإلعدادية بخريبكةكوثر شر ثانوية المسير 575574

ة اإلعدادية بخريبكةكوثر ادريشي18165 ثانوية المسير 411750

ة اإلعدادية بخريبكةكوثر الدويك18166 ثانوية المسير 545009

ة اإلعدادية بخريبكةكوثر قدوس18167 ثانوية المسير 400687

ة اإلعدادية بخريبكةكوثر زهوري18168 ثانوية المسير 591956

ة اإلعدادية بخريبكةكوثر بولعراس 18169 ثانوية المسير 249376

ة اإلعدادية بخريبكةكوثر المسعودي18170 ثانوية المسير 363429

ة اإلعدادية بخريبكةكوثر قنطار18171 ثانوية المسير 327969

ة اإلعدادية بخريبكةكوثر لقويصح18172 ثانوية المسير 453862

ة اإلعدادية بخريبكةكوثر بلعباس18173 ثانوية المسير 598660

ة اإلعدادية بخريبكةكوثر خمشي18174 ثانوية المسير 282777

ة اإلعدادية بخريبكةكوثر الصالحي18175 ثانوية المسير 328555

ة اإلعدادية بخريبكةلبب  رشيدي18176 ثانوية المسير 454801

ي18177  لحبان 
ة اإلعدادية بخريبكةلبب  ثانوية المسير 503154

ة اإلعدادية بخريبكةلبب  الطنجاوي18178 ثانوية المسير 460578

ة اإلعدادية بخريبكةلبب  الحنير 18179 ثانوية المسير 272643

ة اإلعدادية بخريبكةلشهب حفدي18180 ثانوية المسير 514378

ة اإلعدادية بخريبكةلطيفة االخظر18181 ثانوية المسير 385569

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة اإلعدادية بخريبكةلطيفة جابري18182 ثانوية المسير 541723

ة فرار18183 ة اإلعدادية بخريبكةلكبير ثانوية المسير 249288

ة اإلعدادية بخريبكةلمياء عاطف18184 ثانوية المسير 305566

ة اإلعدادية بخريبكةلمياء االشهب18185 ثانوية المسير 330912

ي18186
ة اإلعدادية بخريبكةلمياء الراض  ثانوية المسير 271820

ة اإلعدادية بخريبكةلمياء لمون18187 ثانوية المسير 241984

ة اإلعدادية بخريبكةلمياء بلقايد18188 ثانوية المسير 287924

ة اإلعدادية بخريبكةليل معير 18189 ثانوية المسير 464750

ة اإلعدادية بخريبكةليل الحمزاوي18190 ثانوية المسير 335776

ة اإلعدادية بخريبكةليل بنكاسم18191 ثانوية المسير 377904

ة اإلعدادية بخريبكةليل قرية18192 ثانوية المسير 459528

ف18193 ة اإلعدادية بخريبكةليل شر ثانوية المسير 281008

ة اإلعدادية بخريبكةليل الغرن 18194 ثانوية المسير 508350

ة اإلعدادية بخريبكةليل لهراس18195 ثانوية المسير 314241

ة اإلعدادية بخريبكةليل  أدوازي18196 ثانوية المسير 280926

ة اإلعدادية بخريبكةليل أحسو18197 ثانوية المسير 352515

ة اإلعدادية بخريبكةليل نون18198 ثانوية المسير 291527

ي18199
 
ة اإلعدادية بخريبكةليل لهداون ثانوية المسير 288015

ة اإلعدادية بخريبكةلیل کریم18200 ثانوية المسير 447140

ة اإلعدادية بخريبكةماجدة قوامي18201 ثانوية المسير 560833

ة اإلعدادية بخريبكةمارية تمر18202 ثانوية المسير 343479

ي18203
ة اإلعدادية بخريبكةمجيدة اليامب  ثانوية المسير 280891

ة اإلعدادية بخريبكةمحاسن وعا18204 ثانوية المسير 344468

ة اإلعدادية بخريبكةمحسن المعجوم18205 ثانوية المسير 247212

ة اإلعدادية بخريبكةمحسن احمدات18206 ثانوية المسير 313405

ة اإلعدادية بخريبكةمحسير  سهار18207 ثانوية المسير 309314

ة اإلعدادية بخريبكةمحسير  المعاوي18208 ثانوية المسير 538463

ة اإلعدادية بخريبكةمحسير   طويل18209 ثانوية المسير 380382

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد بلهادي18210 ثانوية المسير 252311

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد ندار18211 ثانوية المسير 501669

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد بن الزندة18212 ثانوية المسير 240530

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد المؤدن18213 ثانوية المسير 325619

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد ايت عبو18214 ثانوية المسير 443865

ي18215
 
ة اإلعدادية بخريبكةمحمد حمدان ثانوية المسير 423125

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد طاهري18216 ثانوية المسير 329896

ي18217 ة اإلعدادية بخريبكةمحمد ايون  ثانوية المسير 315285

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد الطراحي18218 ثانوية المسير 606827

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد الشادلي18219 ثانوية المسير 259171

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد بوعزة18220 ثانوية المسير 461495

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد موجان18221 ثانوية المسير 591734

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد لهبيل18222 ثانوية المسير 433150

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد رحيب18223 ثانوية المسير 489270

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد اعرجالن18224 ثانوية المسير 560475

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد  هريمو18225 ثانوية المسير 337990

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد الطالب18226 ثانوية المسير 501957

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد ازهاري18227 ثانوية المسير 322645

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد اد احمد اعلي18228 ثانوية المسير 446122

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد مكير 18229 ثانوية المسير 401306

ي18230
ة اإلعدادية بخريبكةمحمد خليق  ثانوية المسير 390602

 الرحالي18231
ة اإلعدادية بخريبكةمحمد أمير  ثانوية المسير 343308

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد أمير  رشيدي18232 ثانوية المسير 242593

 استيلي18233
ة اإلعدادية بخريبكةمحمد أمير  ثانوية المسير 432655

ة اإلعدادية بخريبكةمخص فاطنة18234 ثانوية المسير 309680

ة اإلعدادية بخريبكةمراد البضاوي18235 ثانوية المسير 522070

ة اإلعدادية بخريبكةمراد  بوقرو 18236 ثانوية المسير 453784

ة اإلعدادية بخريبكةمرضية  أيوب 18237 ثانوية المسير 246793

ة اإلعدادية بخريبكةمروان دزازي18238 ثانوية المسير 515870

ة اإلعدادية بخريبكةمروان  عسال18239 ثانوية المسير 500517

ة اإلعدادية بخريبكةمروان حراف18240 ثانوية المسير 476435

ة اإلعدادية بخريبكةمروة القاد18241 ثانوية المسير 271126

ة اإلعدادية بخريبكةمريا األحرش18242 ثانوية المسير 537541

ة اإلعدادية بخريبكةمريم بدة18243 ثانوية المسير 334288

ي 18244 ة اإلعدادية بخريبكةمريم لعسير ثانوية المسير 299042

ي18245
ة اإلعدادية بخريبكةمريم الحسب  ثانوية المسير 419485

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة اإلعدادية بخريبكةمريم زنيدي18246 ثانوية المسير 457667

ة اإلعدادية بخريبكةمريم موبارك18247 ثانوية المسير 314348

ة اإلعدادية بخريبكةمريم قجا18248 ثانوية المسير 267161

ة اإلعدادية بخريبكةمريم ظريف18249 ثانوية المسير 621716

ة اإلعدادية بخريبكةمريم محسون18250 ثانوية المسير 539435

ة اإلعدادية بخريبكةمريم بنساوي18251 ثانوية المسير 610693

ة اإلعدادية بخريبكةمريم بلحسن18252 ثانوية المسير 269837

ة اإلعدادية بخريبكةمريم ايت ابا18253 ثانوية المسير 531028

ي18254 ة اإلعدادية بخريبكةمريم شهب  ثانوية المسير 408725

ي 18255 ة اإلعدادية بخريبكةمريم  المجدون  ثانوية المسير 308213

ة اإلعدادية بخريبكةمريم معير 18256 ثانوية المسير 433597

ة اإلعدادية بخريبكةمريم خويا ابراهيم18257 ثانوية المسير 441471

ة اإلعدادية بخريبكةمريم الهشامي 18258 ثانوية المسير 262997

ي    ح 18259 ة اإلعدادية بخريبكةمريم  وشر ثانوية المسير 383672

ة اإلعدادية بخريبكةمريم بورزاح18260 ثانوية المسير 408867

كاوي18261 ة اإلعدادية بخريبكةمريم الي  ثانوية المسير 396242

ة اإلعدادية بخريبكةمريم قاسمي18262 ثانوية المسير 286574

ة اإلعدادية بخريبكةمريم برحيل18263 ثانوية المسير 275792

ة اإلعدادية بخريبكةمريم منصف     18264 ثانوية المسير 377595

ة اإلعدادية بخريبكةمريم  إنوس18265 ثانوية المسير 531447

ة اإلعدادية بخريبكةمريم الهجري18266 ثانوية المسير 492279

ة اإلعدادية بخريبكةمريم الحليمي18267 ثانوية المسير 346467

ة اإلعدادية بخريبكةمريم لعروضي18268 ثانوية المسير 346484

ة اإلعدادية بخريبكةمريم  بنكعارو 18269 ثانوية المسير 309320

ة اإلعدادية بخريبكةمريم مظلوم18270 ثانوية المسير 381402

ة اإلعدادية بخريبكةمريم  عريم18271 ثانوية المسير 560762

ة اإلعدادية بخريبكةمريم احديدو18272 ثانوية المسير 313361

ة اإلعدادية بخريبكةمريم ابن الصغير18273 ثانوية المسير 320186

ة اإلعدادية بخريبكةمريم  ربوح18274 ثانوية المسير 331150

ة اإلعدادية بخريبكةمريم سعودي18275 ثانوية المسير 529255

ة اإلعدادية بخريبكةمريم صادير18276 ثانوية المسير 501849

ة اإلعدادية بخريبكةمريم المعطاوي18277 ثانوية المسير 298618

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي18278
ة اإلعدادية بخريبكةمريم خليق  ثانوية المسير 345489

ة اإلعدادية بخريبكةمريم لمهوس 18279 ثانوية المسير 585641

ة اإلعدادية بخريبكةمريم ادريوش18280 ثانوية المسير 353988

ة اإلعدادية بخريبكةمريم اسكندري18281 ثانوية المسير 326105

ة اإلعدادية بخريبكةمصطق  قبوش18282 ثانوية المسير 324014

ة اإلعدادية بخريبكةمصطق   سهاب 18283 ثانوية المسير 354579

 أمير  حلوم18284
ة اإلعدادية بخريبكةمصطق  ثانوية المسير 397711

ة اإلعدادية بخريبكةمقدمي محمد18285 ثانوية المسير 450765

ة اإلعدادية بخريبكةمليكة شمشي18286 ثانوية المسير 346980

ة اإلعدادية بخريبكةمليكة ويحبر18287 ثانوية المسير 388292

ة اإلعدادية بخريبكةمب  شجرة18288 ثانوية المسير 551267

ة اإلعدادية بخريبكةمب  الفضيل18289 ثانوية المسير 558477

ة اإلعدادية بخريبكةمنير خونق18290 ثانوية المسير 543514

ة اإلعدادية بخريبكةموكل فاطمة18291 ثانوية المسير 610591

 كروش18292
 
ة اإلعدادية بخريبكةمون ثانوية المسير 536557

ة اإلعدادية بخريبكةميمون العشي18293 ثانوية المسير 316360

اهيمي18294 ة اإلعدادية بخريبكةمينة لي  ثانوية المسير 633973

ي18295
 
ة اإلعدادية بخريبكةمينة خشون ثانوية المسير 553503

ة اإلعدادية بخريبكةمينة الهايم18296 ثانوية المسير 307404

اوي18297 ة اإلعدادية بخريبكةناجية خض  ثانوية المسير 304415

ة اإلعدادية بخريبكةنادية ودود18298 ثانوية المسير 274142

ة اإلعدادية بخريبكةنادية القماح18299 ثانوية المسير 462747

ة اإلعدادية بخريبكةنادية حراكي18300 ثانوية المسير 541181

ة اإلعدادية بخريبكةنادية لمسعدي18301 ثانوية المسير 248851

ة اإلعدادية بخريبكةنادية دحان18302 ثانوية المسير 257177

ة اإلعدادية بخريبكةنادية مصليط18303 ثانوية المسير 270720

ة اإلعدادية بخريبكةنادية السلوى18304 ثانوية المسير 494239

ة اإلعدادية بخريبكةنادية رصحان18305 ثانوية المسير 363569

ة اإلعدادية بخريبكةنادية  قلقولي 18306 ثانوية المسير 307204

ة اإلعدادية بخريبكةنادية صالحي18307 ثانوية المسير 329436

ة اإلعدادية بخريبكةنبيل قاسمي18308 ثانوية المسير 308620

ة اإلعدادية بخريبكةنبيل بوطاهر18309 ثانوية المسير 478003

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة اإلعدادية بخريبكةنبيل طواف18310 ثانوية المسير 441568

ة اإلعدادية بخريبكةنبيل عيناوي18311 ثانوية المسير 420982

ة اإلعدادية بخريبكةنبيلة  الدقاق18312 ثانوية المسير 257896

ة اإلعدادية بخريبكةنجاة هريمو18313 ثانوية المسير 407515

ة اإلعدادية بخريبكةنجاة زمرد18314 ثانوية المسير 261487

ة اإلعدادية بخريبكةنجاة بطي18315 ثانوية المسير 337298

ة اإلعدادية بخريبكةنجوى فالحي18316 ثانوية المسير 612974

ة اإلعدادية بخريبكةنجوى لمريدي18317 ثانوية المسير 529606

ي18318
 
ة اإلعدادية بخريبكةنجوى السمون ثانوية المسير 561210

ة اإلعدادية بخريبكةنجوى غفير18319 ثانوية المسير 454444

ة اإلعدادية بخريبكةنجوى فندان18320 ثانوية المسير 422008

ة اإلعدادية بخريبكةنجوى  العمري18321 ثانوية المسير 520093

ة اإلعدادية بخريبكةنزهة بوري18322 ثانوية المسير 432756

ة اإلعدادية بخريبكةنزهة حوام18323 ثانوية المسير 404199

ة اإلعدادية بخريبكةنزهة النارصي18324 ثانوية المسير 356332

ة اإلعدادية بخريبكةنزهة ندير18325 ثانوية المسير 289777

ة اإلعدادية بخريبكةنشين المكاوي18326 ثانوية المسير 317894

ة اإلعدادية بخريبكةنسيمة بلدي18327 ثانوية المسير 410987

ة اإلعدادية بخريبكةنضال لفقيهي18328 ثانوية المسير 403665

ة اإلعدادية بخريبكةنعيمة  الضصاري18329 ثانوية المسير 351514

ة اإلعدادية بخريبكةنعيمة لقمير18330 ثانوية المسير 334888

ة اإلعدادية بخريبكةنه صدق18331 ثانوية المسير 314454

ة اإلعدادية بخريبكةنهيلة  لمنور18332 ثانوية المسير 287134

ة اإلعدادية بخريبكةنوال لمتخم18333 ثانوية المسير 262692

ة اإلعدادية بخريبكةنوال صفر18334 ثانوية المسير 264554

ة اإلعدادية بخريبكةنور الهدى مروان علوي18335 ثانوية المسير 265622

ة اإلعدادية بخريبكةنورالدين وزاع18336 ثانوية المسير 248314

قاوي18337 ة اإلعدادية بخريبكةنورالدين الشر ثانوية المسير 390938

ة اإلعدادية بخريبكةنورة جمجامة18338 ثانوية المسير 364395

ة اإلعدادية بخريبكةنورة غنان18339 ثانوية المسير 295814

ة اإلعدادية بخريبكةنورة قسماوي18340 ثانوية المسير 567545

ة اإلعدادية بخريبكةنورة موليم18341 ثانوية المسير 334899

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة اإلعدادية بخريبكةنورة اقبال18342 ثانوية المسير 417628

ة اإلعدادية بخريبكةنورة رحالي18343 ثانوية المسير 593568

ة اإلعدادية بخريبكةنورة  بخان18344 ثانوية المسير 521213

ة اإلعدادية بخريبكةنورة تلداوي18345 ثانوية المسير 264349

ة اإلعدادية بخريبكةنورة عفيف18346 ثانوية المسير 533543

ة اإلعدادية بخريبكةنورة صغراوي18347 ثانوية المسير 320779

ة اإلعدادية بخريبكةنوفل فائز18348 ثانوية المسير 433077

ة اإلعدادية بخريبكةهاجر كعيش18349 ثانوية المسير 509742

ة اإلعدادية بخريبكةهاجر الفرايكي18350 ثانوية المسير 469153

ة اإلعدادية بخريبكةهاجر بحار18351 ثانوية المسير 439379

ي18352
 
ة اإلعدادية بخريبكةهاجر  الهان ثانوية المسير 330227

ة اإلعدادية بخريبكةهاجر وركة18353 ثانوية المسير 245199

ة اإلعدادية بخريبكةهاجر كريضة18354 ثانوية المسير 456324

ة اإلعدادية بخريبكةهاجر صي 18355 ثانوية المسير 324935

ة اإلعدادية بخريبكةهبة المزوري18356 ثانوية المسير 572773

ي18357 ة اإلعدادية بخريبكةهجر مرون وهب  ثانوية المسير 442212

ة اإلعدادية بخريبكةهجر منشير 18358 ثانوية المسير 386456

ة اإلعدادية بخريبكةهجر  بخب  18359 ثانوية المسير 335774

ة اإلعدادية بخريبكةهدى وشام18360 ثانوية المسير 294243

ة اإلعدادية بخريبكةهدى المرزق18361 ثانوية المسير 255011

ميدو18362 ة اإلعدادية بخريبكةهدى  الي  ثانوية المسير 307511

ة اإلعدادية بخريبكةهدى المنقار18363 ثانوية المسير 331308

ة اإلعدادية بخريبكةهدى نشاد18364 ثانوية المسير 252849

ة اإلعدادية بخريبكةهدى  الماحي18365 ثانوية المسير 329639

ة اإلعدادية بخريبكةهدى تمر18366 ثانوية المسير 615691

ة اإلعدادية بخريبكةهشام  لكحل 18367 ثانوية المسير 517320

ة اإلعدادية بخريبكةهشام عالوي18368 ثانوية المسير 574000

ة اإلعدادية بخريبكةهشام كرامي18369 ثانوية المسير 316102

ة اإلعدادية بخريبكةهشام لحبان 18370 ثانوية المسير 538066

ة اإلعدادية بخريبكةهشام خدري18371 ثانوية المسير 619441

ة اإلعدادية بخريبكةهشام تريري18372 ثانوية المسير 354481

ي18373
ة اإلعدادية بخريبكةهشام لبيب  ثانوية المسير 562570

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ة اإلعدادية بخريبكةهشام غلة18374 ثانوية المسير 485246

ة اإلعدادية بخريبكةهشوم حجراوي18375 ثانوية المسير 507860

ي18376
ة اإلعدادية بخريبكةهناء المسكيب  ثانوية المسير 347183

ة اإلعدادية بخريبكةهند عالم18377 ثانوية المسير 270321

ة اإلعدادية بخريبكةهند العقاوي18378 ثانوية المسير 315301

ة اإلعدادية بخريبكةهند زعمي18379 ثانوية المسير 387540

ة اإلعدادية بخريبكةهند ادوعز18380 ثانوية المسير 579354

ة اإلعدادية بخريبكةهند خاطب18381 ثانوية المسير 448914

ة اإلعدادية بخريبكةهند ضمار18382 ثانوية المسير 361215

ة اإلعدادية بخريبكةهند باطي18383 ثانوية المسير 273087

ة اإلعدادية بخريبكةوجدان التونشي18384 ثانوية المسير 265183

ة اإلعدادية بخريبكةوجدان  مصمودي 18385 ثانوية المسير 544068

ة اإلعدادية بخريبكةوجدان  التباعي18386 ثانوية المسير 277540

ة اإلعدادية بخريبكةوداد موجان18387 ثانوية المسير 592136

ة اإلعدادية بخريبكةوداد األشهب18388 ثانوية المسير 416268

ة اإلعدادية بخريبكةوداد عماري18389 ثانوية المسير 347439

ة اإلعدادية بخريبكةوداد رضوان18390 ثانوية المسير 423326

ة اإلعدادية بخريبكةوردي صابرين18391 ثانوية المسير 558143

ة اإلعدادية بخريبكةوسيلة طيبوش18392 ثانوية المسير 359667

ة اإلعدادية بخريبكةوصال حشادي18393 ثانوية المسير 459044

ة اإلعدادية بخريبكةوصال عواد18394 ثانوية المسير 262052

ة اإلعدادية بخريبكةوفاء  الزغرات18395 ثانوية المسير 455116

ة اإلعدادية بخريبكةوفاء نور18396 ثانوية المسير 249794

ة اإلعدادية بخريبكةوفاء رصف18397 ثانوية المسير 274190

ة اإلعدادية بخريبكةوفاء الكرواز18398 ثانوية المسير 298914

ي18399
 
ة اإلعدادية بخريبكةوفاء الزيان ثانوية المسير 582774

ي18400 ة اإلعدادية بخريبكةوفاء الحاح  ثانوية المسير 530645

ة اإلعدادية بخريبكةياسمينة  وعزى18401 ثانوية المسير 334083

ة اإلعدادية بخريبكةياسير  ادريوش18402 ثانوية المسير 261111

ة اإلعدادية بخريبكةياسير  ادريشي18403 ثانوية المسير 320071

ة اإلعدادية بخريبكةياسير  موفيد18404 ثانوية المسير 500860

  التهامي 18405
ة اإلعدادية بخريبكةياسير  ثانوية المسير 558739

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
221258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

رة18406 ة اإلعدادية بخريبكةياسير  حير ثانوية المسير 288296

ة اإلعدادية بخريبكةياسير  عازم18407 ثانوية المسير 368546

ة اإلعدادية بخريبكةياسير   أزويتة18408 ثانوية المسير 536806

ة اإلعدادية بخريبكةياسير  العماري18409 ثانوية المسير 320256

ة اإلعدادية بخريبكةياسير  بن العيساوية18410 ثانوية المسير 512867

ي18411
 
ة اإلعدادية بخريبكةياسير  فروف ثانوية المسير 496971

ة اإلعدادية بخريبكةياسير   ناشط18412 ثانوية المسير 530678

ة اإلعدادية بخريبكةياسير  المرزق18413 ثانوية المسير 257649

ة اإلعدادية بخريبكةيشى عناوي18414 ثانوية المسير 310748

ي18415 ة اإلعدادية بخريبكةيشى الطنح  ثانوية المسير 535283

ة اإلعدادية بخريبكةيسير   معان18416 ثانوية المسير 492136

اوي18417 ة اإلعدادية بخريبكةيوسف عي  ثانوية المسير 356166

ي18418
 
ة اإلعدادية بخريبكةيوسف الكاف ثانوية المسير 308230

ة اإلعدادية بخريبكةيوسف  الصابر18419 ثانوية المسير 312306

ة اإلعدادية بخريبكةيوسف معاوية18420 ثانوية المسير 459048

ة اإلعدادية بخريبكةيوسف العم18421 ثانوية المسير 421577

ي18422 ة اإلعدادية بخريبكةيوسف المير ثانوية المسير 572003

ة اإلعدادية بخريبكةيوسف حمومي18423 ثانوية المسير 465462

ة اإلعدادية بخريبكةيوسف بلعروىسي18424 ثانوية المسير 411055

ة اإلعدادية بخريبكةيونس الحالوي18425 ثانوية المسير 404151

ة اإلعدادية بخريبكةيونس بالحاج18426 ثانوية المسير 247521

ي18427
 
ة اإلعدادية بخريبكةيونس المعطان ثانوية المسير 291622

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

االمازيغية :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةابراهيم الهيما210034 287110

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحميد أشعلي210035 456297

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةزوهير حمي210036 332646

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةزوهير بولحفة210037 342417

ي210038
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةعبد هللا الدالن 356740

ي210039
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةعبدالحق مان 311484

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةعمر مفتوح210040 274577

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةفاطمة بوي    ج210041 342971

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةلبب  كرام210042 521800

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةلبب   صابري210043 290779

ي210044
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمحمد المرض  332116

ي210045
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمرضية  العمران 531199

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي16341
 
ي التأهيليةإبتسام عمران

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  405775

ي التأهيليةأحمد الكوزولي16342
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  251271

ي التأهيليةأحمد اوباين16343
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  331041

ي التأهيليةأسامة بنشيخ16344
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  278617

ي16345
 
ي التأهيليةأسماء المحان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  402837

ي التأهيليةإسماعيل بولمان16346
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  492455

ي التأهيليةآسية كمال16347
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  246414

ي16348 ي التأهيليةأسية لحبان 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  316823

ي التأهيليةإكرام دادي16349
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  261684

ي16350 ي التأهيليةإكرام لب 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  616819

ي16351 ي التأهيليةإكرام  راح 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  316778

ي التأهيليةإلهام العلوي16352
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  285489

ي التأهيليةإلهام  الوالي 16353
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  244510

ي التأهيليةإلهام برباش16354
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  266027

ي التأهيليةإلياس مستقل16355
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  293656

ي التأهيليةأمال كرامي16356
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  257558

ي التأهيليةأميمة عزيز16357
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  426744

ي التأهيليةأميمة  جليل16358
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  260544

ي التأهيليةأميمة باعزيزي16359
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  247686

ي التأهيليةأميمة معدي16360
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  532980

ي التأهيليةأمير  جالم16361
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  280353

يوي16362 ي التأهيليةأمير  لي  
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  477902

ي التأهيليةأمير  حاميدي16363
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  328490

ي16364 ي التأهيليةأمير  ناصير
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  354114

ي التأهيليةأمينة بيجبيج16365
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  461945

ي التأهيليةأمينة هرامة16366
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  359384

ي التأهيليةأمينة  المسعودي16367
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  446942

ي التأهيليةأنس فرحي16368
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  385863

ي16369
ي التأهيليةأنس الصاديق 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  268330

ي التأهيليةأنس اباكي16370
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  254852

ي التأهيليةأنوار  الحمداوي 16371
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  400262

ي التأهيليةأوسعيد كريم16372
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  413998

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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224258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي التأهيليةإيطو  ابعلي 16373
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  259006

ي التأهيليةإيمان لفري    خ16374
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  360556

ي التأهيليةإيمان حو16375
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  575047

ي 16376 ي التأهيليةإيمان  اوهب 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  314941

ي التأهيليةأيوب الحرير16377
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  348177

ي التأهيليةأيوب صالح الدين16378
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  242804

ي التأهيليةأيوب بوكنفو16379
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  608999

ي التأهيليةأيوب  مكاوي16380
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  528946

ي التأهيليةأيوب بنموىس16381
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  291161

ي التأهيليةأيوب أوجنير 16382
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  289737

ي التأهيليةأيوب البداوي16383
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  363731

ي التأهيليةأيوب وعزيز16384
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  270163

ي التأهيليةأيوب العماري 16385
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  533993

ي التأهيليةأيوب الحرشاوي16386
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  444408

ي التأهيليةأيوب بومسيس16387
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  360431

ي التأهيليةأيوكو أسماء16388
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  586502

ي التأهيليةابتسام اوالد الشاوية16389
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  305818

ي التأهيليةابتسام  المسناوي16390
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  342403

ي التأهيليةابتسام بنعابد16391
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  359722

ي التأهيليةابراهيم شابو16392
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  243291

ي16393
 
ي التأهيليةابراهيم التجان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  281952

ي التأهيليةابراهيم مالكي16394
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  497641

ي16395 ي التأهيليةابراهيم  معح 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  342566

ي16396
ي التأهيليةابراهيم والضب 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  320925

ي التأهيليةابراهيم امراي16397
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  511382

ي التأهيليةابراهيم العرمية16398
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  289713

ي التأهيليةابراهيم اولعروص16399
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  290691

ي16400 ي التأهيليةاحسان البطروح 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  351674

ي التأهيليةاحساين اعالم16401
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  621296

ي التأهيليةاحالم ورطاىسي16402
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  470204

ي التأهيليةاحماد وبزة16403
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  316029

ي التأهيليةاحماد القيد16404
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  584291

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي التأهيليةاحمد امرابط16405
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  323992

ي التأهيليةاحمد العمري16406
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  294319

ي16407 ي التأهيليةادريس جمح 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  356728

ي التأهيليةارقية حمادى16408
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  551448

ي التأهيليةازى بوحسير 16409
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  331629

ي التأهيليةاسعد الزكراوي16410
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  337904

ي التأهيليةاسماء  اعلي16411
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  261148

ي التأهيليةاسماء امالل16412
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  259349

ي التأهيليةاسماء امعطي16413
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  439470

ي التأهيليةاسماء البادوي16414
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  271611

ي التأهيليةاسماء وموىس16415
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  330656

ي16416 ي التأهيليةاسماء كي  
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  346551

ي16417
 
ي التأهيليةاسماء  العفان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  363479

ي التأهيليةاسماعيل احانو16418
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  324245

ي التأهيليةاسماعيل الوكيلي16419
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  565540

ي16420
ي التأهيليةاسماعيل المخق 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  508122

ي التأهيليةاسماعيل  خباش16421
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  274590

ي التأهيليةاسماعيل ايت احساين16422
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  455817

ي التأهيليةاسمهان أمزيان16423
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  492965

ي التأهيليةاسية اهنو16424
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  298908

ي التأهيليةاسيد ياسير 16425
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  482617

ف المكاوي16426 ي التأهيليةاشر
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  340415

ي16427
ي التأهيليةاصالة ابق 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  375614

ي التأهيليةاكرام الطالب16428
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  512653

ي التأهيليةاكرام الهريش16429
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  367533

ي التأهيليةاكرام سنوىسي16430
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  511667

ي16431
 
ي التأهيليةاكرام ادان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  479019

ي بووديس16432
 
ي التأهيليةالتجان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  338868

ي راشد16433
 
ي التأهيليةالتيجان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  300390

ي التأهيليةالحاج أغدو16434
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  428797

16435
ي التأهيليةالحسن زعي 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  470894

ي التأهيليةالحسن غديدو16436
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  472776

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي التأهيليةالحسير  امحزون16437
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  416098

ي التأهيليةالحسير  المسعودي16438
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  356712

ي التأهيليةالحسير  اودي16439
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  353828

ي التأهيليةالحسير   انجما16440
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  330427

ي التأهيليةالحسير  بن الزاوية16441
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  485503

ي التأهيليةالخمار األبيض16442
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  535687

ي محفوظ16443 ي التأهيليةالدومير
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  254298

ي التأهيليةالسعدية عزيز16444
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  354351

ي التأهيليةالشافعي وشافعي16445
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  486450

ي التأهيليةالصالحة شماخ16446
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  303662

ي بلحسن16447 ي التأهيليةالعرن 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  479207

ي عزوزي16448 ي التأهيليةالعرن 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  434122

ي التأهيليةالغازي هري16449
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  293574

ي التأهيليةالمصطق  بنيلحسن16450
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  447871

ي التأهيليةالمصطق  فهيم16451
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  271093

  الدكالي 16452
ي التأهيليةالمصطق 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  293077

ي16453
ي التأهيليةالمصطق  اخب 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  471471

ي التأهيليةالمصطق  عقاوي16454
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  277168

ي التأهيليةالمصطق  بواغاز16455
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  571124

ي التأهيليةالمصطق  بوزين16456
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  240996

ي التأهيليةالمصطق   العساوي 16457
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  563616

ي16458
ي التأهيليةالمصطق   عاىسر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  286717

ي التأهيليةالمكي النعينعي16459
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  459122

ي التأهيليةالمهدي الطرشوش16460
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  486177

ي التأهيليةالهام  وبلقاسم16461
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  273625

ي التأهيليةالهام االدريشي16462
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  263940

ي التأهيليةالياس  جالل 16463
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  465468

ي التأهيليةامال باحمو16464
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  498329

ي التأهيليةامال   عالوي16465
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  357644

ي التأهيليةامال كريم16466
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  352391

ي16467 ي التأهيليةامال اعب 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  436991

ي التأهيليةامحمد العساوي16468
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  459735
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي التأهيليةامحند ادموز16469
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  525222

ي التأهيليةاميمة اشماوين16470
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  623331

ي التأهيليةاميمة مساوي16471
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  305196

ي التأهيليةامينة بويزكار16472
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  310168

ي التأهيليةامينة ربطاوي16473
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  256275

ي16474
 
ي التأهيليةامينة السعدان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  346370

ي التأهيليةامينة االنصاري16475
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  315527

ي  محسير 16476 ي التأهيليةايت حبيب 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  343061

ي التأهيليةايت عق  حسناء16477
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  491922

ة16478 ي التأهيليةايت واحي سمير
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  338371

ي16479
ي التأهيليةايطو اعراىسر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  583214

ي التأهيليةايطو  اعالم16480
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  507412

ي التأهيليةايمان التقوي16481
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  422531

ي التأهيليةايمان بن حدو16482
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  289519

ي التأهيليةايمان الهكاوي16483
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  627736

ي التأهيليةايمان بونباع16484
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  342703

ي التأهيليةايوب العماري16485
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  267783

ي التأهيليةايوب ترقاست16486
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  409159

ي التأهيليةايوب ووخبو16487
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  361472

ي16488
 
ي التأهيليةايوب الميمون

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  615559

ي التأهيليةايوب السعدي16489
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  281499

ي التأهيليةايوب  نبيل16490
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  353959

ي التأهيليةبابا باعسو16491
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  341527

ي التأهيليةباينة  أبراوي 16492
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  542149

ي التأهيليةبحداوي حنان16493
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  489177

ي التأهيليةبدر بوجران16494
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  439396

ي التأهيليةبدر باعزيزي16495
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  484347

ي16496
 
ي التأهيليةبديعة الجرف

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  329042

ي16497
 
ي التأهيليةبسمة راف

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  302909

ي16498
 
ى العراف ي التأهيليةبشر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  401881

ي16499
 
ى امهان ي التأهيليةبشر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  341782

ى خليف16500 ي التأهيليةبشر
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  356767
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ى  وحميدة16501 ي التأهيليةبشر
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  597128

ى توتات16502 ي التأهيليةبشر
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  481434

ى  ماليكي 16503
ي التأهيليةبشر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  443196

ى موك اعلي16504
ي التأهيليةبشر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  328058

ي التأهيليةبلقاسم بنتاتو16505
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  410817

ي التأهيليةبلقاسم أزروال16506
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  307082

ي التأهيليةبن احمد خليد16507
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  289528

ون 16508 ي التأهيليةبنارص أحير 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  333146

ي التأهيليةبنارص الحو16509
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  270152

ي16510
 
ي التأهيليةبوشب  الحمران

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  269649

ة  بن الحمص16511 ي التأهيليةبوشر
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  339530

ى درع16512 ي التأهيليةبوشر
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  305118

ي16513
 
ى  الحمدان ي التأهيليةبوشر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  343171

ى جميل16514 ي التأهيليةبوشر
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  306689

ى لخديم16515 ي التأهيليةبوشر
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  560088

ى مساعيد16516 ي التأهيليةبوشر
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  481918

ي16517
 
ى بالغزوان ي التأهيليةبوشر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  510597

ى الدالء16518 ي التأهيليةبوشر
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  387450

ى  بهري16519 ي التأهيليةبوشر
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  557660

ي16520
 
ي التأهيليةبوعزة الهنان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  304430

ي التأهيليةبوعزى الموساوي16521
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  360186

ي التأهيليةبوكيلي محمد16522
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  252608

ي التأهيليةتورية ورحيم16523
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  325665

ي التأهيليةتوفيق جالم16524
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  412335

ي16525 ي التأهيليةتوفيق اغريب 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  363207

ي16526 ي التأهيليةثورية الحجاح 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  282729

ي التأهيليةجالل سكندي16527
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  247581

ي التأهيليةجمال سماع16528
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  428613

ي التأهيليةجمال الراشدي16529
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  474566

ي التأهيليةجمال بومنصور16530
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  550882

ي التأهيليةجمال  اشو16531
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  388580

ي16532
 
ي التأهيليةجمال  الحمدان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  265184
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مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي التأهيليةجمال أسعيد16533
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  342003

ي التأهيليةجميلة بنكو16534
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  330065

ي التأهيليةجميلة حران16535
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  243486

ي16536
 
ي التأهيليةجميلة  الزيتون

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  309237

ي التأهيليةجهان كوري16537
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  260644

ي التأهيليةجواد السايحي16538
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  276098

ي التأهيليةجواد أكساس16539
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  526937

ي التأهيليةجواد اقرس16540
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  342837

ي التأهيليةجواد ومشور16541
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  311957

ي التأهيليةجواد ورصام16542
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  264417

ي16543
 
ي التأهيليةجواد النعمان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  348599

ي التأهيليةجواد بومسيس16544
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  321324

ي16545
ي التأهيليةجواد الطرىسر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  540774

ي التأهيليةحادة ايت سعيد16546
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  299407

ي16547
ي التأهيليةحادة حنيب 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  278844

ي التأهيليةحافيظ قنجل16548
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  417344

ي التأهيليةحبيبة السوىسي16549
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  316836

ي التأهيليةحبيبة شطاوي16550
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  281653

ي التأهيليةحدو وقابو16551
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  301491

ي التأهيليةحرية البقالي16552
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  333186

ي التأهيليةحساين اورهو16553
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  352942

ي التأهيليةحسن  كرومي 16554
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  334038

ي التأهيليةحسن اكنوز16555
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  544716

ي التأهيليةحسن  بل الهواري 16556
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  271368

ي التأهيليةحسن ويشو16557
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  341367

ي التأهيليةحسن قزنون16558
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  467028

ي التأهيليةحسن بدي16559
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  385514

ي التأهيليةحسناء بوعلي16560
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  467828

ي التأهيليةحسناء أوسار16561
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  593014

ي التأهيليةحسناء  عسولي  16562
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  438657

ي التأهيليةحسناء والحيم16563
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  320953

ي16564
 
ي التأهيليةحسناء العمران

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  306827
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خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

التعليم االبتدائي

ي التأهيليةحسناء زارو16565
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  312388

ي التأهيليةحسناء امساعد16566
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  490473

ي16567
 
ي التأهيليةحسناء مردن

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  283539

ي التأهيليةحسناء السعدي16568
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  333610

ي التأهيليةحسناء  بوعواوي16569
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  541524

ي16570 ي التأهيليةحسناء جي 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  544138

ي التأهيليةحسناء  مجاط16571
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  295031

ي16572 ي التأهيليةحسناء وهب 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  528334

ي التأهيليةحسناء بونا16573
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  494881

ي التأهيليةحسناء اخطار16574
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  363235

ي16575
ي التأهيليةحسناء محفوط 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  467920

ي التأهيليةحسناء ربيع16576
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  268637

ي التأهيليةحسناء بومعزة16577
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  403533

ي التأهيليةحسناء باعدي16578
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  487462

ي التأهيليةحسناء سعدون16579
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  579187

ي16580
 
ي التأهيليةحسناء الياف

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  345154

ي التأهيليةحسناء بوعيش16581
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  342848

ي التأهيليةحسناء ايوب16582
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  286281

ي التأهيليةحسناء قاسمي16583
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  591891

ي التأهيليةحسناء بوعرعار16584
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  284324

ي التأهيليةحسناء اوغنيما16585
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  284929

ي16586 ي التأهيليةحسنة الصي 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  324066

ي التأهيليةحسنة أكنوز16587
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  346392

ي التأهيليةحسنة  سالك 16588
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  481796

ي16589
 
ي التأهيليةحفيظ قشتان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  608916

ي16590
ي التأهيليةحفيظة الرغب 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  432848

ي التأهيليةحفيظة  غيغو16591
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  386378

ي التأهيليةحفيظة عباىسي16592
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  281657

ي16593
 
ي التأهيليةحفيظة  المامون

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  406699

ي16594
 
ي التأهيليةحكيمة رضوان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  522647

ي التأهيليةحكيمة الهورشمت16595
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  356586

ي التأهيليةحليمة  عليجة16596
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  303485
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فاوي16597 ي التأهيليةحليمة الشر
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  366536

ي التأهيليةحليمة  الصالحي16598
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  318230

ي التأهيليةحليمة بوكبير16599
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  317324

ي16600
 
ي التأهيليةحليمة زمران

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  315806

ي التأهيليةحليمة المومن 16601
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  275741

ي التأهيليةحليمة أبابا16602
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  368174

ي التأهيليةحمزة عباىسي16603
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  414381

ي التأهيليةحمزة  ميحمي16604
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  299923

ي التأهيليةحمزة فالحي16605
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  356363

ي التأهيليةحمزة  زازي16606
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  267655

ي التأهيليةحمزة بصيلة16607
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  245783

ي16608
ي التأهيليةحمزة صديق 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  343843

ي التأهيليةحمزة شوعي16609
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  276485

ي16610
 
ي التأهيليةحمزة الشوهان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  274608

ي التأهيليةحمزة جعفري16611
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  546788

ي التأهيليةحمزة اح 16612
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  605889

ي التأهيليةحمزة احزرير16613
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  477157

ي التأهيليةحمو الحجاوي16614
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  284762

ي16615
 
ي التأهيليةحميد جكان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  291407

ي التأهيليةحميد الدريوي16616
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  385867

ي التأهيليةحميد شقندي16617
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  564446

ي التأهيليةحميد اوعمي16618
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  386280

ي التأهيليةحميد بوتيدة16619
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  363104

ي16620
ي التأهيليةحميد حريق 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  427456

ي التأهيليةحميد لعفو16621
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  562227

ي16622 ي التأهيليةحميد  المجذون 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  345300

ي16623
 
ي التأهيليةحميد فنان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  589868

ي التأهيليةحنان بن تاتو16624
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  496914

ي التأهيليةحنان علوي16625
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  395018

ي التأهيليةحنان البعراري16626
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  398924

ي التأهيليةحنان منصوري16627
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  337269

ي التأهيليةحنان اعوالي16628
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  282675
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ي16629
ي التأهيليةحنان عياىسر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  321345

ي التأهيليةحنان اكوجيل16630
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  360006

ي التأهيليةحنان جماعي16631
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  553227

ي التأهيليةحنان الفاضلي16632
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  315880

ي16633
 
ي التأهيليةحنان  صادف

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  337399

ي التأهيليةحنان بنحدو16634
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  310770

ي التأهيليةحنان خوي16635
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  571452

ي التأهيليةحنان سالم16636
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  550118

ي التأهيليةحنان أعظيم16637
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  412248

ي التأهيليةحنان العمري16638
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  442630

ي التأهيليةحنان مجوطي16639
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  308063

ي التأهيليةحنان  بويحمران 16640
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  503148

ي التأهيليةحنان  ابكار 16641
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  457275

ي التأهيليةحورية أمادي16642
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  290734

ي التأهيليةحياة جعفر16643
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  493712

يش 16644 ي التأهيليةحياة  احي 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  438534

ي التأهيليةحياة أحرشاو 16645
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  292000

ي التأهيليةحياة بوزري16646
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  359156

ي التأهيليةحياة حطرباش16647
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  362652

ي التأهيليةحياة غدو16648
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  278009

ي التأهيليةحيات لحلي16649
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  294692

ي التأهيليةحياة كريت16650
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  407676

ي التأهيليةخالد والمان16651
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  583828

ي التأهيليةخ ال        د زاه  ي   ر 16652
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  248244

ي التأهيليةخالد   االدريشي16653
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  621945

ي التأهيليةخالد مريوا16654
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  268242

ي التأهيليةخالد شهاب16655
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  396862

ي التأهيليةخالد موعال16656
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  346883

ي التأهيليةخاليد بوزكراوي16657
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  257596

ي التأهيليةخدوج اعزيز16658
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  521925

ي التأهيليةخديجة جالل16659
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  457468

ي التأهيليةخديجة  بدري 16660
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  352277
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ي التأهيليةخديجة بيعقوب16661
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  510040

ي التأهيليةخديجة حميدان16662
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  345991

ي التأهيليةخديجة شفيق16663
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  351257

ي التأهيليةخديجة اسباعي16664
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  297785

ي التأهيليةخديجة موك ا علي 16665
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  500014

ي التأهيليةخديجة حسينات16666
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  401810

ي التأهيليةخديجة لبيض16667
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  278185

ي التأهيليةخديجة كول16668
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  260662

ي التأهيليةخديجة بوحميس16669
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  443874

ي التأهيليةخديجة بوفوس16670
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  355532

ي التأهيليةخديجة  أهناش16671
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  284307

ي التأهيليةخديجة  رشدي16672
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  426131

ي التأهيليةخديجة اوكيلي16673
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  287447

ي التأهيليةخديجة حمزاوي16674
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  344328

ي16675
ي التأهيليةخديجة بلعياىسر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  416552

ي التأهيليةخديجة عدالن16676
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  334601

ي التأهيليةخديجة تولي16677
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  479519

ي التأهيليةخديجة بن المكي16678
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  539455

ي التأهيليةخديجة وضبيب16679
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  316657

ي التأهيليةخديجة المسناوي16680
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  253990

ي16681
 
ي التأهيليةخديجة الحارن

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  273292

ي التأهيليةخديجة خموش16682
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  529409

ي16683
 
ي التأهيليةخديجة سوف

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  482179

ي التأهيليةخديجة المطاط16684
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  365481

ي التأهيليةخديجة  بوزبوز16685
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  399782

ي التأهيليةخديجة كودادي16686
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  353872

ي التأهيليةخليل ديالمي16687
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  254648

ي التأهيليةخولة كريم16688
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  260039

ي16689
 
ي التأهيليةدالل التاف

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  304842

ي16690
 
ي التأهيليةدنيا  رك

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  282284

ي التأهيليةدنيا نونازير16691
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  256816

ي التأهيليةرابحة والدوش16692
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  473620
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ي التأهيليةرابحة  وزوهو16693
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  336797

ي التأهيليةرابحة احديدو16694
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  458491

ي التأهيليةرابحة امكدمي16695
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  259438

ي التأهيليةراضية بنعبيد16696
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  278751

ي التأهيليةراضية فزنة16697
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  349032

ي التأهيليةرامية اوحمان16698
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  570500

ي التأهيليةرانيا سماع16699
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  277848

ي التأهيليةربيعة اميان16700
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  408520

ي التأهيليةرجاء ولدمو16701
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  271135

ي التأهيليةرجاء فؤاد16702
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  354508

ي16703
 
ي التأهيليةرحو السليمان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  334355

ي التأهيليةرشيد حسناوي16704
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  544645

ي التأهيليةرشيد اهناش16705
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  516114

ي التأهيليةرشيد أمحدوك16706
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  335486

ي التأهيليةرشيد باموىس16707
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  362644

ي التأهيليةرشيد الطرشوش16708
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  414515

ي16709
 
ي التأهيليةرشيد   ورن

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  333360

ي التأهيليةرشيد العمراوي16710
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  551626

ي التأهيليةرشيد شيشاو16711
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  606805

وك16712 ي التأهيليةرشيد مي 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  285360

ي16713
 
ي التأهيليةرشيد العمران

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  525061

ي التأهيليةرشيدة عبدالوي16714
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  293373

ي16715
 
ي التأهيليةرشيدة موجان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  340135

ي التأهيليةرشيدة عبد المواله16716
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  346590

ي التأهيليةرشيدة خدام هللا16717
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  344019

ي التأهيليةرشيدة أغمير16718
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  309950

ي التأهيليةرشيدة فواجو16719
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  258391

ي التأهيليةرضوان سماع16720
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  378534

ي التأهيليةرضوان سماوي16721
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  271132

ي التأهيليةرقية أمزيان16722
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  316937

ي التأهيليةزبيدة بوسكور16723
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  378842

ي التأهيليةزكرياء  عبيوي16724
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  514233
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التعليم االبتدائي

16725
ي التأهيليةزكرياء لبع 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  609837

ي التأهيليةزكرياء بركي16726
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  286917

ي التأهيليةزكرياء الغازي16727
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  438780

ي التأهيليةزكرياء اخويلي16728
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  485335

ي التأهيليةزكية بويرمان 16729
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  368822

ي التأهيليةزهرة بولحفة16730
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  320410

ي16731
ي التأهيليةزهرة لحسيب 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  349682

ي التأهيليةزهرة احباري16732
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  408941

ي التأهيليةزهرة  امعزول16733
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  559532

ي التأهيليةزهور البقالي16734
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  258923

ي التأهيليةزهير امسدل 16735
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  355848

ي التأهيليةزهير زرزاق16736
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  548603

ة بوخميس16737 ي التأهيليةزهير
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  257442

ي التأهيليةزوبير كنضي16738
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  241577

ي16739
ي التأهيليةزينب ح 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  260616

ي16740
ي التأهيليةزينب عاىسر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  304552

ي التأهيليةزينب العبدي16741
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  348974

ي التأهيليةزينب ابراهيمي16742
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  437193

ي التأهيليةزينب أشار16743
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  325081

ي16744
ي التأهيليةزينب حسب 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  425548

ي التأهيليةزينب هادي علوي16745
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  311436

ي التأهيليةزينب انجدام16746
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  299899

ي التأهيليةزينب بوتريد16747
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  262911

ي التأهيليةزينب فاتح16748
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  567126

ي التأهيليةزينب النارصي16749
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  341505

ي التأهيليةزينبة  لعياطي16750
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  518603

ي التأهيليةسارة الخباوي16751
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  291771

ي التأهيليةسارة أنوار16752
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  266908

ي التأهيليةسارة حو16753
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  574395

ي التأهيليةسارة غانم16754
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  254457

ي16755
 
ي التأهيليةسارة علوان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  382460

ي16756
 
ي التأهيليةسارة الطون

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  320486
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ي التأهيليةشى كرارمي16757
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  477121

ي16758
ي التأهيليةسعاد شاديق 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  508112

ي التأهيليةسعاد وعطو16759
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  313187

ي التأهيليةسعاد قلوج16760
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  346338

ي16761 ي التأهيليةسعاد حلب 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  346242

ي التأهيليةسعاد كوداد16762
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  546557

ي التأهيليةسعدية  اسعدي16763
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  343718

ي التأهيليةسعدية مزون16764
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  580186

ي التأهيليةسعيد حرشات16765
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  301375

ي التأهيليةسعيد زبري16766
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  269642

ي التأهيليةسعيد بوعطار16767
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  534348

كاوي16768 ي التأهيليةسعيد  الي 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  311473

ي التأهيليةسعيد نوري16769
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  301449

ي التأهيليةسعيد العماري16770
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  248492

ي التأهيليةسعيد بوحالس16771
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  361028

ي التأهيليةسعيد المسعيد اإلدريشي 16772
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  529334

ي التأهيليةسعيد بوعطار16773
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  370334

ي التأهيليةسعيد زهير16774
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  490547

ي التأهيليةسعيد اشماوين16775
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  546636

ي16776
 

ي التأهيليةسعيدة تادع
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  602737

ي التأهيليةسعيدة الغابة16777
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  355192

ى16778 ي التأهيليةسعيدة عير 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  571078

ي التأهيليةسعيدة  الحيمر16779
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  510507

ي التأهيليةسعيدة بارهال16780
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  268498

ي التأهيليةسعيدة اسعيدي16781
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  252349

ي التأهيليةسفيان كبير16782
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  357031

ي التأهيليةسفيان  عالوي16783
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  491788

ي التأهيليةسفيان لطوف16784
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  283279

ي التأهيليةسفيان السعيدي16785
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  252635

ي التأهيليةسفيان أمنعوش16786
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  457143

ي التأهيليةسفيان باحاج16787
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  244504

ي التأهيليةسفيان حساوي16788
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  261752
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ي التأهيليةسكينة التباعي16789
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  334065

ي التأهيليةسكينة كرارمي16790
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  509277

ي التأهيليةسكينة  اسماعيلي16791
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  457116

ي16792
ي التأهيليةسكينة  مرح 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  452280

ي التأهيليةسكينة روابشي16793
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  457409

ي التأهيليةسكينة كرفاس 16794
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  426120

ي التأهيليةسكينة شكور16795
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  320049

ي التأهيليةسكينة بامحمد16796
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  297637

ي التأهيليةسكينة يحبر16797
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  287829

ي التأهيليةسلم بوخري16798
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  261995

ي التأهيليةسلم نارصي 16799
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  491772

ي التأهيليةسلوى أحموز16800
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  498885

ي16801 ي التأهيليةسلوى لمعير 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  316870

ي التأهيليةسمية امزيز16802
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  335336

ي التأهيليةسمية دروىسي16803
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  573548

ي16804 ي التأهيليةسمية حي  
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  590664

ي التأهيليةسمية وزين16805
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  240961

ة اعالبوش16806 ي التأهيليةسمير
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  322746

ة موعوش16807 ي التأهيليةسمير
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  333203

ة امغار16808 ي التأهيليةسمير
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  317189

ة عزوزي16809 ي التأهيليةسمير
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  321988

ة هرامي16810 ي التأهيليةسمير
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  313046

ة بوقسيم16811 ي التأهيليةسمير
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  352355

ي التأهيليةسناء المنصوري16812
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  382569

ي التأهيليةسناء المسعيد اإلدريشي16813
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  514052

ي التأهيليةسناء موكيل 16814
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  405114

ي التأهيليةسناء فاللي16815
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  266221

ي التأهيليةسناء نوري16816
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  314896

ي التأهيليةسناء اعالم16817
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  553530

ي التأهيليةسناء المكيلدي16818
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  319673

ي التأهيليةسناء نارصي16819
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  274102

ي التأهيليةسهام باحمي16820
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  342763
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

التعليم االبتدائي

ي التأهيليةسهام اويرير16821
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  306810

ي التأهيليةسهام بالعايدي16822
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  307312

ي التأهيليةسهام منصوري16823
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  422243

ي التأهيليةسهام اجهاين16824
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  270066

ي التأهيليةسهام اعدوش16825
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  355026

ي التأهيليةسهام بوملخة16826
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  543188

ي التأهيليةسهام أشقير16827
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  297972

ي التأهيليةسهام رشيدي16828
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  487389

ي التأهيليةسهام لعروية16829
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  311459

ي التأهيليةسهام اللغاط16830
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  441958

ي التأهيليةسهام اهتوتو16831
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  279594

ي التأهيليةسهيل زهيدي16832
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  292409

ي التأهيليةسوفيان تشلي16833
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  510087

ي16834 ي التأهيليةسومية باهبان 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  267803

ي16835
 
ي التأهيليةسومية دارن

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  545712

ي التأهيليةسومية بن رزوق16836
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  400094

ي16837
 
ي التأهيليةسومية السليمان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  448170

ي التأهيليةسومية اهرين16838
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  421084

ي التأهيليةسومية ستيتو16839
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  535593

ي التأهيليةسومية بعالي16840
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  336215

ي16841 ي التأهيليةسيهام ابصير
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  529172

ي التأهيليةشادية  بوبحر 16842
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  320626

ي التأهيليةشادية بقري16843
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  534606

ي16844
ي التأهيليةشادية عياىسر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  264182

ف  اجبلي 16845
ي التأهيليةشر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  343224

ي16846
 
ي التأهيليةشعيب الصدران

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  342552

ي التأهيليةشفيعة باللي16847
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  310020

ي التأهيليةشفيق الصابري16848
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  333273

ي التأهيليةشيماء بوالزين16849
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  575945

ي التأهيليةشيماء زدوق16850
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  412349

ي التأهيليةشيماء الرقبة16851
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  321077

ي التأهيليةشيماء أمكاوي16852
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  532141

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
239258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي التأهيليةصباح لنصار16853
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  407838

ي 16854
 
ي التأهيليةصباح  زرهون

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  316927

ي التأهيليةصباح بحلحال16855
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  304322

ي التأهيليةصفاء  بوبري16856
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  273253

ي التأهيليةصفاء حيمي16857
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  294493

ي التأهيليةصفية جبور16858
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  288071

ي16859
 
ي التأهيليةصالح الرحمون

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  552076

ي التأهيليةصالح الدين لخميشي16860
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  254733

ي التأهيليةطارق درحوح16861
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  567994

ي16862 ي التأهيليةطارق حسب 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  266636

اف16863 ي التأهيليةعائشة  شر
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  315849

ي16864
ي التأهيليةعائشة حافط 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  328018

ينب16865 ي التأهيليةعائشة بي  
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  256542

ي التأهيليةعائشة  صابري16866
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  284511

ي16867
 
ي التأهيليةعائشة أخرف

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  302796

ي16868
ي التأهيليةعائشة خشب 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  330092

ي التأهيليةعائشة نوري16869
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  353924

ي التأهيليةعادل اعالل16870
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  319410

ي التأهيليةعادل بوحميدي16871
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  625363

ي التأهيليةعادل بدوش16872
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  567511

شة قلوج16873
ْ
ي التأهيليةعاى

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  338750

ي التأهيليةعبد اإلله مخليص16874
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  241035

ي التأهيليةعبد الحفيظ  حجوب16875
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  468716

ي التأهيليةعبد الحكيم  نارصي16876
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  254512

ي التأهيليةعبد الحليم طه16877
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  456994

ي16878 ي التأهيليةعبد الحميد طالب 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  248032

ي التأهيليةعبد الخالق سماللي16879
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  380098

ي التأهيليةعبد الرحمان  شهبون 16880
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  264304

ي التأهيليةعبد الرحيم  إشماوين 16881
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  351760

ي التأهيليةعبد الرحيم بلوش16882
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  249224

ي التأهيليةعبد الرزاق اوعدو16883
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  256634

ي16884
 
ي التأهيليةعبد الرزاق  الحمران

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  343789

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
240258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي التأهيليةعبد الرزاق العيادي16885
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  345823

ي التأهيليةعبد الرزاق  غريب16886
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  511777

ي التأهيليةعبد السالم الخليل16887
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  250050

ي التأهيليةعبد الصمد حمراوي16888
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  280753

ي التأهيليةعبد الصمد عشاوي16889
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  246374

ي16890
 
ي التأهيليةعبد العاطي بوعنان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  292015

ي التأهيليةعبد العالي ينور16891
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  472666

ي التأهيليةعبد العالي  اقروط 16892
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  526198

ي16893
ي التأهيليةعبد العزيز حسب 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  271067

ي التأهيليةعبد العزيز غجاوي16894
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  381376

ي التأهيليةعبد العزيز حميدي16895
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  515675

ي التأهيليةعبد العزيز حميوي16896
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  313376

ي16897 ي التأهيليةعبد العظيم امعح 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  592973

ي  غزي16898
 
ي التأهيليةعبد الغان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  277659

ي  اهناش 16899
 
ي التأهيليةعبد الغان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  354093

ي اباخوش16900
ي التأهيليةعبد الغب 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  271446

ي التأهيليةعبد الكريم النارصي16901
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  435528

ي التأهيليةعبد الكريم اجالم16902
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  347557

ي التأهيليةعبد اللطيف بوسكور16903
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  312864

ي التأهيليةعبد هللا أقبلي16904
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  270671

ي التأهيليةعبد هللا محمي16905
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  359377

ي التأهيليةعبد هللا بوديس16906
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  322810

ي التأهيليةعبد هللا قنجل16907
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  354683

ي التأهيليةعبد هللا ومزوغ16908
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  250307

ي التأهيليةعبد الواحد الخياري16909
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  453224

ي التأهيليةعبد الواحد توفيق16910
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  312957

ي التأهيليةعبد الواحد عباس16911
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  611994

ي التأهيليةعبداالله بوقرو16912
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  303648

ي التأهيليةعبدالباسط زين الدين16913
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  386513

ي التأهيليةعبدالجليل عقلوش16914
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  521139

ي16915
ي التأهيليةعبدالحق لمريشر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  363213

ي التأهيليةعبدالرحمان حداد16916
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  567257

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
241258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي التأهيليةعبدالرحيم اخوصان16917
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  241812

ي التأهيليةعبدالرحيم حساكو16918
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  454850

ي التأهيليةعبدالرحيم  بوغاز16919
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  323404

ي التأهيليةعبدالرزاق قنجل16920
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  322450

ي التأهيليةعبدالرفيع حمي16921
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  355763

ي التأهيليةعبدالسالم عباز16922
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  298852

ي التأهيليةعبدالعالي خلوق16923
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  241297

ي اعزابة16924
ي التأهيليةعبدالغب 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  356970

ي التأهيليةعبداللطيف  احجام16925
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  377598

ي التأهيليةعبداللطيف برطوط16926
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  546074

ي التأهيليةعبدهللا باقسو16927
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  284163

ي التأهيليةعبدالواحد  حيداوي16928
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  271869

ي التأهيليةعبدالواحد  عبدالوي 16929
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  276117

ي التأهيليةعبدو رملي16930
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  557693

ي التأهيليةعبلة مغري 16931
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  430281

ي التأهيليةعبير الشناوي16932
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  315215

ي التأهيليةعتيقة اغزاف16933
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  613546

ي التأهيليةعتيقة الطاهري16934
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  283707

ي التأهيليةعثمان  إمرباح 16935
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  289925

ي التأهيليةعدنان بلحالج 16936
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  542764

ي التأهيليةعدنان الشنتوف16937
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  245074

ي التأهيليةعزالدين كعموش16938
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  286559

ي التأهيليةعزالدين محتو16939
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  547928

ي16940
 
ي التأهيليةعزالدين غالن

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  274311

ي التأهيليةعزيز موجان16941
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  446059

ي التأهيليةعزيز عماري16942
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  436434

ي التأهيليةعزيز بلعافية 16943
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  282340

ي التأهيليةعزيز خوت16944
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  452254

ي التأهيليةعزيز أعقاوي16945
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  531246

ي التأهيليةعزيز   حماوي16946
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  330503

ي التأهيليةعزيزة اوتيتل16947
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  313297

ي التأهيليةعزيزة بالل16948
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  377147
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ي16949
ي التأهيليةعزيزة زوكشر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  392274

ي 16950 ي التأهيليةعزيزة حح 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  271630

ي التأهيليةعزيزة إفريحي16951
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  431293

ي16952
 
ي التأهيليةعزيزة واف

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  263624

ي التأهيليةعزيزة بل هواري16953
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  348814

ي التأهيليةعزيزي اموحال16954
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  274292

ي التأهيليةعصام أعوردو16955
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  244492

ي التأهيليةعصام زرزاق16956
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  286850

ي التأهيليةعصام ايت إجو16957
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  452554

ي التأهيليةعصام الكوثري16958
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  538823

ي التأهيليةعصام مردا16959
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  353687

ي التأهيليةعصام صلحي16960
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  626372

ي التأهيليةعلي فرشاخ16961
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  490000

ي التأهيليةعلي ودو16962
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  513211

ي التأهيليةعلي ابن علي 16963
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  537889

ي التأهيليةعمر االدريشي16964
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  448849

ي التأهيليةعمر سعود16965
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  252286

ي التأهيليةعمر بولمان16966
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  334205

ي التأهيليةعمر خرباش16967
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  474238

ي16968
 
ي التأهيليةعواطف زنان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  331994

ي التأهيليةعواطف  أقماش16969
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  478577

ي التأهيليةعياد  ايوب 16970
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  244996

ي التأهيليةعيش زدوق16971
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  592623

ي التأهيليةعيش أضمان 16972
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  271511

ي التأهيليةغزالن غانم16973
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  303048

ي التأهيليةغزالن العيادي16974
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  252609

ي التأهيليةغزالن ايت ابا16975
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  312954

ي16976
ي التأهيليةغزالن عشر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  567461

ي التأهيليةغزالن  اسماعيلي  16977
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  282077

ي التأهيليةغيثة هباز16978
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  490972

ي16979 ي التأهيليةغيثة الكرزان 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  260061

ي16980
 
ي التأهيليةفؤاد الحمان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  478588
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ي التأهيليةفؤاد زمو16981
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  345508

ي16982
ي التأهيليةفؤاد وتيب 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  320325

ي التأهيليةفاتحة نفاع16983
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  327297

ي التأهيليةفاتحة عشاق16984
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  344978

ي16985
ي التأهيليةفاتحة بلعياىسر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  485620

ي التأهيليةفاتحة الميس16986
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  319132

ي التأهيليةفاضمة عزيز16987
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  429055

ي التأهيليةفاطمة بالوش16988
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  359319

ي التأهيليةفاطمة الركراك16989
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  379868

ي التأهيليةفاطمة خباوي16990
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  336743

ي التأهيليةفاطمة عمراوي16991
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  528956

ي التأهيليةفاطمة المسناوي16992
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  254376

ي التأهيليةفاطمة مستظراف16993
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  320485

ي16994 ي التأهيليةفاطمة اخبر
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  276144

ي التأهيليةفاطمة بوجمان16995
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  343464

ي التأهيليةفاطمة أقبلي16996
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  320935

ي التأهيليةفاطمة أوعجيك16997
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  481907

ي16998 ي التأهيليةفاطمة راح 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  387778

ي التأهيليةفاطمة فلجا16999
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  275117

ي التأهيليةفاطمة الدريوش17000
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  422525

ي17001
ي التأهيليةفاطمة  لهب 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  256259

ي التأهيليةفاطمة يوىسي17002
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  333591

ي التأهيليةفاطمة المجدوب17003
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  349152

ي التأهيليةفاطمة منصوري17004
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  496693

حان17005 ي التأهيليةفاطمة شر
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  340134

ي التأهيليةفاطمة أولهب 17006
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  611751

ي التأهيليةفاطمة اعسيلة17007
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  386939

ي التأهيليةفاطمة برحو17008
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  393342

ي التأهيليةفاطمة المختار17009
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  425552

ي17010
 
ي التأهيليةفاطمة الوهران

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  267667

ي17011
 
ي التأهيليةفاطمة رزوف

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  267985

ي التأهيليةفاطمة امالل17012
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  466048
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ولي17013
ي التأهيليةفاطمة عي  

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  437094

ي التأهيليةفاطمة الموساوي17014
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  552546

ي التأهيليةفاطمة عبا17015
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  399866

ي التأهيليةفاطمة سالم17016
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  292535

ي التأهيليةفاطمة  أبراوي 17017
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  352823

ي التأهيليةفاطمة ارضون17018
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  460131

ي التأهيليةفاطمة زايد17019
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  436925

ي التأهيليةفاطمة امساعد17020
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  517355

ي التأهيليةفاطمة احانو17021
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  316647

ي التأهيليةفاطمة الحدجاوي17022
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  533602

ي التأهيليةفاطمة الصالحي17023
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  497816

ي17024 ي التأهيليةفاطمة ضمير
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  334524

ي التأهيليةفاطمة الزوهري17025
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  310677

ي التأهيليةفاطمة اسكندي17026
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  275236

ي التأهيليةفاطمة الهاشمي17027
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  310436

ي17028 ي التأهيليةفاطمة عرح 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  502940

ي التأهيليةفاطمة بومرصيض17029
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  462671

ي17030 ي التأهيليةفاطمة راح 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  253842

ي التأهيليةفاطمة فاريشي17031
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  314336

ي التأهيليةفاطمة بورحية17032
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  276921

ي التأهيليةفاطمة لشقر17033
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  270135

ي17034 ي التأهيليةفاطمة الشعيب 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  538232

ي التأهيليةفاطمة ابنعدو17035
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  296287

ي التأهيليةفاطمة اعدراوي17036
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  351728

ي التأهيليةفاطمة الزهراء  الفجالوي 17037
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  294053

ي التأهيليةفاطمة الزهراء بوتيدة17038
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  332254

ي التأهيليةفاطمة الزهراء عال17039
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  275328

ي التأهيليةفاطمة الزهراء اكدال17040
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  385259

ي التأهيليةفاطمة الزهراء المنصوري17041
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  276626

ي التأهيليةفاطمة الزهراء بن السيد17042
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  343933

ي التأهيليةفاطمة الزهراء ورزوق17043
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  442902

ي التأهيليةفاطمة الزهراء ناجب17044
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  445507
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ي التأهيليةفاطمة الزهراء  أمرهون 17045
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  350567

ي التأهيليةفاطمة الزهراء المراوي17046
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  334261

ي17047
 
ي التأهيليةفاطمة الزهراء الدحمان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  619079

ي التأهيليةفاطمة الزهراء  الساكت17048
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  544958

ي17049 ي التأهيليةفاطمة الزهراء مدوح 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  327420

ي التأهيليةفاطمة الزهراء ترزتير 17050
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  461671

ي17051
ي التأهيليةفاطمة الزهراء الكوماىسر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  566513

ي التأهيليةفاطمة الزهراء ازيلي17052
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  300032

ي التأهيليةفاطمة الزهراء الفالحي17053
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  447949

ي التأهيليةفاطمة الزهراء فظلي17054
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  382836

ي التأهيليةفاطمة الزهراء كوسير 17055
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  253174

ي التأهيليةفاطمة الزهراء باخويا17056
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  247875

ي التأهيليةفاطمة الزهراء العايدي17057
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  280883

ي التأهيليةفاطمة الزهراء  شماخ17058
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  557734

ي التأهيليةفاطمة الزهراء بن حدو17059
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  289179

ي التأهيليةفاطمة الزهراء ويدادي17060
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  266491

ي التأهيليةفاطمة الزهراء نظيف17061
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  390416

ي التأهيليةفاطمة الزهراء امزاور17062
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  289607

ي التأهيليةفاطمة الزهراء هادن17063
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  302412

ي التأهيليةفاطمة الزهراء ملوكي17064
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  369964

ي التأهيليةفاطمة الزهراء أبوالطيب17065
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  297914

ي التأهيليةفاطمة الزهراء الجوهري17066
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  412053

ي التأهيليةفاطمة الزهراء بيهردي17067
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  619401

ي التأهيليةفاطمة الزهراء امرباح17068
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  492125

ي العلوي17069
 
ي التأهيليةفاطمة الزهراء السليمان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  265455

ي17070
 
ي التأهيليةفاطمةالزهراء الرحمان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  302037

ي التأهيليةفاطمةالزهراء عليل17071
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  391361

ي التأهيليةفاظمة امخاما17072
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  430953

ي التأهيليةفاظمة احابو17073
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  427856

ي التأهيليةفاظمة نعمان17074
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  293462

ي التأهيليةفاظمة توفيق17075
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  309304

ي 17076 ي التأهيليةفاظمة  الذهب 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  314184
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.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
246258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي التأهيليةفاظمة  امعون17077
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  336283

ي17078 ي التأهيليةفاظمة الفرناح 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  532746

ي التأهيليةفايرة  بوربل 17079
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  466095

ي التأهيليةفتيحة سالك17080
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  371930

ي التأهيليةفتيحة طابق17081
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  455013

ي التأهيليةفتيحة اشعيب17082
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  466051

ي التأهيليةفتيحة بقالي17083
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  498837

ي التأهيليةفدوة ساط17084
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  292931

ي التأهيليةفدوى عدال17085
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  318908

ي17086
 
ي التأهيليةفدوى الدقاف

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  334152

ي التأهيليةفدوى  ملكاوي17087
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  321576

ي التأهيليةفراح اجرارو17088
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  303838

ي التأهيليةفرح حمزة17089
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  306070

جاوي17090 ي التأهيليةفردوس الي 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  328124

ي17091 ي التأهيليةفريد علب 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  356343

ي التأهيليةفضيلة العزوزي17092
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  470663

ي التأهيليةفطيمة جابر17093
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  522940

ي التأهيليةفظمة حميمي17094
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  354260

ي التأهيليةفوزية علو17095
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  297460

ي التأهيليةفيصل أبوعنان17096
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  321851

ي التأهيليةكريم مزال17097
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  249499

ي التأهيليةكريمة البوعزاوي17098
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  306408

ي التأهيليةكريمة  عقدير17099
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  564055

ي التأهيليةكريمة زدوق17100
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  296822

ي التأهيليةكريمة مرنير 17101
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  463737

ي التأهيليةكمال يادي17102
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  334556

ي التأهيليةكمال وعال17103
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  360983

ي التأهيليةكملية افطول17104
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  316920

ة الدريوش17105 ي التأهيليةكي  
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  324336

ة اعالم17106 ي التأهيليةكي  
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  469689

ي التأهيليةكوثر  اجدي17107
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  489660

ي التأهيليةكوثر مراد17108
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  494451
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مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي التأهيليةاللة فاطمة بلحسن17109
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  319144

ي التأهيليةاللة فطيمة  زكاري17110
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  306538

ي التأهيليةاللة مريم  الهاللي17111
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  471276

ي التأهيليةلبب  شعبان17112
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  266911

  أقبلي 17113
ي التأهيليةلبب 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  325287

ي التأهيليةلبب  اخوصان17114
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  403779

ي17115
 
ي التأهيليةلبب   عدنان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  553039

ي التأهيليةلبب  اللغاط17116
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  442771

ي التأهيليةلحسن غنيش17117
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  354827

ي التأهيليةلحسن موىسي17118
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  356222

ي التأهيليةلحسن حنضوري 17119
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  527019

ي التأهيليةلحسن الزيرك17120
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  405518

ي التأهيليةلطيفة عقاوي17121
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  454664

ي التأهيليةلطيفة رزوق17122
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  486306

ي التأهيليةلطيفة البقالي17123
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  247745

ي17124
ي التأهيليةلطيفة الكوماىسر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  303379

ي التأهيليةلطيفة اماس17125
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  330187

كي17126
ي التأهيليةلمياء الشر

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  244097

ي التأهيليةلمياء عباز17127
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  287930

ي التأهيليةلمياء الخولي17128
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  347217

ي التأهيليةليل  أيوب 17129
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  451485

ي التأهيليةليل لعروىسي17130
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  322145

ي التأهيليةليل  أعراروش17131
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  372656

ي التأهيليةليل حطوطو17132
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  488562

ي التأهيليةليل طاهري17133
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  295837

ي التأهيليةليل شير17134
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  318098

ي17135
 
ي التأهيليةماجدة الوازن

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  572115

ي التأهيليةماجدة عمراوي17136
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  470791

ي التأهيليةماجدة الوكري17137
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  337887

ي التأهيليةماجدة وحطي17138
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  247309

ي التأهيليةماجدة القيدوري17139
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  241661

ي التأهيليةماجدة خرباش17140
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  305259
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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 

التعليم االبتدائي

ي التأهيليةماجدولير  بواعكاد17141
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  456713

ي التأهيليةماجدولير  جميل17142
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  290462

ي17143
 
ي التأهيليةمحاسن مدان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  363970

ي التأهيليةمحسن  أيت أحدو17144
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  301156

ي التأهيليةمحسن تسيوي17145
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  348732

ي التأهيليةمحسن مهاوش17146
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  351093

 الوهامي17147
ي التأهيليةمحسير 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  306804

ي التأهيليةمحسير  يحي17148
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  513747

ي التأهيليةمحمد شابلي17149
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  294977

ي التأهيليةمحمد االزرق17150
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  571316

ي التأهيليةمحمد الزاهي17151
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  306315

ي التأهيليةمحمد وكرومي17152
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  324435

ي التأهيليةمحمد بل أمير 17153
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  306463

ي17154
ي التأهيليةمحمد الضماض 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  474591

ي التأهيليةمحمد احيا17155
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  306822

ي التأهيليةمحمد العساوي17156
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  327101

ة 17157 ي التأهيليةمحمد  الغي 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  369215

ي التأهيليةمحمد العروي17158
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  425327

ي التأهيليةمحمد  فارس 17159
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  479192

ي17160
ي التأهيليةمحمد باحق 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  304114

ي التأهيليةمحمد أفيالل17161
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  348880

ة 17162 ي التأهيليةمحمد  اعشر
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  304962

ي التأهيليةمحمد يوسف17163
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  540167

ي التأهيليةمحمد ايت بلعيد17164
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  249795

ي التأهيليةمحمد  سعداوي17165
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  551414

ي التأهيليةمحمد النحاس17166
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  314169

ي17167 ي التأهيليةمحمد الصي 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  271986

ي التأهيليةمحمد لوكيلية17168
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  338510

ي التأهيليةمحمد حميد17169
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  302432

ي17170 ي التأهيليةمحمد الكطان 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  288024

ي التأهيليةمحمد  عدي17171
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  357621

يش17172 ي التأهيليةمحمد احي 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  589856
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مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي التأهيليةمحمد  نافع17173
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  268382

ي17174 ي التأهيليةمحمد وغح 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  484761

ي التأهيليةمحمد اغبالو17175
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  248378

ي17176
 
ي التأهيليةمحمد صادف

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  519827

قان17177 ي التأهيليةمحمد شر
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  475832

ي التأهيليةمحمد بغساين17178
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  474149

ي17179 ي التأهيليةمحمد عامير
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  483786

ي التأهيليةمحمد أجرارو17180
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  452047

ي التأهيليةمحمد لعروىسي17181
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  246477

ي التأهيليةمحمد غرس17182
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  285008

ي التأهيليةمحمد اوشقير17183
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  344602

ي التأهيليةمحمد بن تاتو17184
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  508204

ي التأهيليةمحمد وكرومي17185
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  345783

ي التأهيليةمحمد ابراهيمي17186
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  271805

ي التأهيليةمحمد  امعزول 17187
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  298649

ي17188
 
ي التأهيليةمحمد الحروف

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  412106

ي التأهيليةمحمد حمداوي 17189
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  275146

ي17190 ي التأهيليةمحمد حح 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  341205

ي التأهيليةمحمد اوعزيزي17191
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  359655

17192
ي التأهيليةمحمد خرمير 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  244788

ي17193
ي التأهيليةمحمد  الرغب 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  257055

ي 17194 ي التأهيليةمحمد  راح 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  302735

ي17195 ي التأهيليةمحمد والطيب 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  531650

ي التأهيليةمحمد  نعوامن 17196
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  342772

ي التأهيليةمحمد مسعودي17197
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  342720

ي التأهيليةمحمد اربيحي17198
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  545988

ي التأهيليةمحمد  زابور17199
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  514487

ي التأهيليةمحمد المزري17200
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  447606

ي التأهيليةمحمد جعفر17201
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  322432

ي التأهيليةمحمد بولغازي17202
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  392463

ي التأهيليةمحمد اشاوي17203
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  368732

ي التأهيليةمحمد خليلي17204
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  447059

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
250258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ي التأهيليةمحمد أرقاس17205
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  414183

ي التأهيليةمحمد فتوحي17206
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  548258

ي17207 ي التأهيليةمحمد العران 
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  447556

ي التأهيليةمحمد اقجضاو17208
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  325969

ي التأهيليةمحمد أمير  ربجة17209
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  325295

ي17210
 
ي التأهيليةمحمود ليمان

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  270241

ي التأهيليةمراد امزيز17211
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  488217

ي التأهيليةمراد بعوي17212
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  246023

ي17213
ي التأهيليةمراد  وهب 

 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  245495

ي التأهيليةمرشيد حياة17214
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  324255

ي التأهيليةمروان  فرحي 17215
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  384489

ي التأهيليةمروان معزوزي17216
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  265049

ي التأهيليةمروة بريمة17217
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  619835

ي التأهيليةمروى  مفيد17218
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  323239

ي التأهيليةمرية القليول17219
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  257353

ي التأهيليةمريم الخمشي17220
 
ي القاسم بخنيفرة الزيان ثانوية ان  291647

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم اوخشوش17221 295862

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم العماري 17222 450318

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم خوالن17223 317026

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم الحداد17224 316890

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم البخاوي17225 530566

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم امسدل17226 356418

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم عصام17227 450647

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم الزاهي17228 508430

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم بويخف17229 308144

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم خياط17230 560148

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم امحمدي17231 271202

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم أبوسعد17232 272127

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم معتاه17233 578245

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم الخالضي17234 277901

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم احالبن17235 511956

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم قنجل17236 399949

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
251258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم  صادق17237 240977

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم بوسدرا17238 262131

ي17239
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم وكرىسر 311425

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم زايدي17240 299707

ي17241
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم يوسق  305802

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم عبد الهادي17242 374492

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم الراوي17243 331024

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم المعز17244 298292

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريم حسمو17245 618902

ي17246 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريمة باهبان  263706

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريمة بوزيان17247 550488

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريمة سعيد17248 359620

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريمة وزوهو17249 443108

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريمة المجدوب17250 324578

قاوي17251 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمريمة شر 509979

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمصطق  وزين17252 297101

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمصطق  بالحسن17253 393257

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمصطق  الطرشوش17254 253269

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمصطق  غازيوي17255 250548

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمعاذ بن رضوان17256 563479

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمليكة اليوطي17257 471421

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمليكة ابكارن17258 529071

ي17259
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمليكة الواف 326698

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمنال دربوكي17260 253169

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمنال امحزون17261 269517

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمنصف البويشاوي17262 308114

 العالمي17263
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمب  250638

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمنير جمالي17264 591454

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمنير ايعزتيي  17265 396041

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمنير  مشي17266 249610

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمهدي حناوي17267 265758

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمهدي كعموش17268 386707

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
252258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةموىس الحداوي17269 454893

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةموىس القرقوري17270 272291

ي17271
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةموىس مسكب  293737

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةموىس بل غالي17272 610342

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةموىس بوفوس17273 254701

ي17274
ي بويشر

 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةموالن 421984

ي17275
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةموالي حنيب  436800

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةموالي ارشيد بلحسن17276 554232

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةموالي الكبير  علوي 17277 570558

ي17278
يق  ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةموالي رشيد شر 472612

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمونة ادجعي17279 338828

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمونة بوتفروت17280 466473

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمونة عقاوي17281 359960

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمونة ساعدي17282 297328

ي17283
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمونة الرحمون 297295

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمونة اجعي17284 361633

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمونة ابلقاس17285 485784

ي 17286
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمونية الناضق  246983

ي17287
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمونية أكب  347671

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمونية توفيق17288 309719

ي17289 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمونية أعب  527660

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةميمونة باحماد17290 377172

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمينة جنير 17291 516334

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمينة قلوج17292 345988

ي17293 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمينة االيون  253660

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمينة اوعمو17294 313241

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمينة اكنو17295 376512

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمينة وبومروان17296 351424

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةمينة اسمانة17297 353592

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنادية تقدرين17298 484025

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنادية الشلواطي17299 502308

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنادية بلقا17300 398527

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
253258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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 

التعليم االبتدائي

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنادية بلحاج17301 345633

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنادية واحي17302 413815

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنادية الحموىسي17303 473339

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنادية الزمزامي 17304 279968

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنادية أوجنان17305 333290

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنادية خير17306 321605

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنادية أباحمان17307 397276

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنادية بوعشة17308 378188

ي17309
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنادية اليامب  362293

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةناهد عصاوي17310 327275

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنبيل نوح17311 427861

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنبيل الكرات17312 281614

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنجاة  دحاىسي 17313 496813

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنجاة زروالي17314 265526

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنجية الشادلي17315 346224

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنرجس وعلي17316 622472

ي17317
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنزهة الواف 359836

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنزهة سالك17318 389546

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنزهة وطايط17319 543747

ي17320
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنزهة اكرف 428374

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنزهة اسماعيلي علوي17321 354562

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنزهة المباركي17322 487773

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنسيمة امهوش17323 417436

ي17324
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنضة مرض  240619

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنضى زازولي17325 372536

ي17326 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنعيمة والعرن  567155

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنعيمة عساوي17327 412520

ار17328 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنعيمة أعي   376938

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنعيمة بن جدور17329 407981

ي17330
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنعيمة اليوسق  318395

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنعيمة أنس17331 537120

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنعيمة  بدوش 17332 308256

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 
254258



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج :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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ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنعيمة لبعيوي17333 512058

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنعيمة المرابطي17334 350467

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنعيمة هراوي17335 335197

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنهيلة زيان17336 309887

ي17337
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنوال سواف 344586

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنور الدين بلعيساوي17338 441679

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنور الدين اعزابة17339 627893

ي17340 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنورالدين اجي  259103

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنورالدين الزهري17341 303240

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنورالدين بوعياد17342 289966

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنورالدين وسعيد17343 381717

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنورة  الضاوي17344 412467

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنورة وقارس17345 304341

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنورة العم17346 359827

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنورة بوحالس17347 361408

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنورة الحجاوي17348 318439

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنورة الشامي17349 340202

ي17350
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنورة التجان 343322

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنورة اخلخال17351 576173

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنورة رحيمي17352 338780

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنورة ميلكي17353 505899

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةنوهيلة سكراط17354 347098

ي17355
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهاجر الناظق  390758

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهاجر أبعلي17356 280381

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهاجر الزيدي17357 241540

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهاجر بن يخلف 17358 275084

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهاجر  وجعو17359 474892

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهاجر أعبا17360 307818

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهاشم قاسمي17361 469029

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهاشم زهرة17362 504787

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهبة الراشدي17363 289833

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهبة ندير17364 449109

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهجر باحوىس17365 407581

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهجر راشد 17366 507492

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهدى بنيس17367 327676

هي17368
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهدى مي   311614

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهدى بويلغمان 17369 363921

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهدى اغديون17370 480719

ي االدريشي17371
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهدى العمران 306257

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهدى برشير 17372 252802

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهدى أكدجيك17373 369585

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهشام اعالوي17374 253020

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهشام تزدايت17375 273057

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهشام النوري17376 319130

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهشام  اومليحة17377 362799

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهشام عماري17378 462887

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهشام عالشان17379 367161

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهشام الرفالي17380 620116

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهشام حدادي17381 330216

شاد17382 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهشام حي  381923

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهند اعريبات17383 466661

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهند مساعد17384 579764

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهند الهشيمي17385 270030

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةهيبة كمرى17386 357886

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةوئام سلمرودي17387 299179

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةوداد زروال17388 360293

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةوردية  ازومك17389 454984

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةوسام حمزة17390 403581

ي17391
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةوسيمة البلغيب  244309

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةوصال أعروال17392 304873

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةوفاء  بلخضار17393 361337

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةوفاء اسلك17394 256918

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةوفاء  العناز17395 496462

17396
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةوفاء لمخني  314909

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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شاد17397 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةوفاء حي  288820

ي17398
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةوفاء  الحسيب  570497

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةياسمير  بهدي17399 433071

ي17400
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةياسير  يوسق  335821

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةياسير  الجهاد17401 317908

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةياسير  صالحي17402 262252

ي17403
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةياسير  ليمون 409568

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةياسير    برباش17404 578420

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةياسير  لمصال17405 294124

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةياسير  الزوهري17406 506854

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةياسير  ومزوت17407 254646

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةياسير  لودي17408 324008

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةياسير   حديوي17409 269211

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةياسير  الحمداوي17410 291039

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةياسير   ختام17411 343501

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةياسير  انظام17412 340729

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةياسير  باربو17413 257917

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيامنة باغبا17414 279063

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيامنة فرحات17415 342382

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيامنة  اموليد 17416 327110

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيامنة اشفرا17417 316314

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيامنة اماليك17418 329122

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيشا حمامي17419 366176

ي17420
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيسير  زيتون 354908

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيطو اوربيع17421 509494

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيوسف بعوي17422 317902

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيوسف مستحسن17423 243009

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيوسف بوسفيح17424 246443

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيوسف أمحزون17425 337051

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيوسف قراد17426 402620

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيوسف  دوحان 17427 423373

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيوسف  حبيب17428 370301

على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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ي علوي17429
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيوسف الحسب  315740

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيوسف مطار17430 420118

ي17431
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيوسف الحسب  344333

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيونس مسعودي17432 523575

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيونس الحجاوي17433 308451

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيونس مكاوي علوي17434 491154

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيونس سعيد17435 412546

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيونس حوري17436 569030

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيونس بدا17437 258497

ي17438
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيونس الورض  358819

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيونس أشمراح17439 268670

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيونس بويزماون17440 475328

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةيونس بوفردو17441 322300
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ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتإلهام حجيب370001 325256

370002
ز ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتأميمة أمدكي  332271

ز الحداد370003 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتأمي  547475

ي 370004 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتأمينة  الغلب  259692

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتأيوب لحلو370005 509978

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتابتسام بوغانم370006 269100

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتابراهيم  تقبيبت370007 301462

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتابراهيم هاللي370008 241634

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتابراهيم خلوف370009 541311

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتاحماد حادق370010 403464

ي370011
ز
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتاحمد المودن 282124

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتادريس اوالعزيب370012 323157

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتاسماء الرمزى370013 341605

ي370014
ز
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتاسماعيل حدان 314135

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتاسماعيل القانوت370015 559062

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتاسماعيل امساعد370016 327492

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتالحاج محمد370017 532799

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتالحسن اويدير370018 337167

ز عارف370019 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتالحسي  347032

ز  بوعيق370020 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتالحسي  511816

ز عضوش370021 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتالحسي  486041

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتالسسعدية بورحيم370022 329376

ز370023 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتالسعيد غرمي  399275

ي370024
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتالكبي  الرامش  557767

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتالمحجوب ادمام370025 299308

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتالمهدي  وردي370026 469174

اق370027 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتامينة ش  262156

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتايوب غابة370028 546298

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتايوب ايت دحمان370029 271322

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتايوب فدجيخ370030 588620

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتبراهيم  حجاج 370031 337445

ز عالوي370032 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتبن اليمي  277316
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ي370033
ز
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتبوبكر اشبان 318181

ز حزيم370034 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتبوجمعة ياسي  564242

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتبوشعيب الباللي370035 471196

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتبوعزة ودوحان370036 553142

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتتوفيق  أوكرو370037 360639

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتجعكو  موراد370038 338643

ي370039
ز
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتجمال العمران 342152

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتجمال متوكل370040 561664

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتجهاد    واحدي370041 408469

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحسن فتحي370042 246503

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحسن بنشطو370043 433551

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحسن امغوس370044 354514

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحسناء العيوض370045 543149

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحكيمة نعيم370046 242011

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحكيمة اهنو370047 551894

ي370048 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحليمة الصغي  280767

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحمزة الشاوي370049 291376

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحميد ايت حيدا370050 570618

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحنان أمزيان370051 552920

ي370052
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحياة مالغز 241275

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتخديجة افقي 370053 284952

اث370054 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناترحال  مي  577122

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناترشيد التابغي370055 307195

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناترشيد أيت عدوش370056 540631

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناترشيد كلوي370057 326403

ي370058
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناترضوان بجغيب  277669

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتزاد حسام370059 283118

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتزوهي   حجاج370060 493177

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتزينب الحامدي370061 451632

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتزينب ناهض370062 357454

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسعيد مصمودي370063 241809

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسعيد صالحي370064 595126
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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 

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسعيد ايت لحسن370065 315866

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسعيدة أفراو370066 309252

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسكينة الدهري370067 617346

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسكينة صادق370068 291166

همي370069 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسكينة  لي  564881

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسكينة عقاوي370070 260563

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسلوى خلوق370071 294578

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسمي  سعدوي370072 253542

ي370073
ز
ة الجوان ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسمي  523364

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسناء اقلي370074 400209

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسناء اقدي370075 339920

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسهام مهاجر370076 315152

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسهام حماوي370077 288804

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسهيلة مهداوي370078 288146

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتشيماء السالمة370079 403529

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتشيماء الفياللي370080 344990

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتصابرين خرواعي370081 358236

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتصفية  طلحة370082 315896

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتصالح الدين  غربوز370083 268875

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الخالق ابوالورد370084 314633

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الرحمان  واقديم370085 344858

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الرحيم  كريثة370086 428054

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الرحيم  اكرزي370087 346552

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الرحيم مرشيد370088 473109

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الصمد  اكضيض 370089 320488

ي370090
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الصمد احسايبز 453197

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد العزيز  ويامنة370091 498073

ي  اباشعو370092
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الغبز 300591

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الكريم غندوري370093 378578

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الكريم  احليس370094 447496

ي370095
ز
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد هللا سوليمان 441614

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد هللا ايتبنعلي370096 505413
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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 

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد المالك ايت عبو370097 328398

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبدالباسط لكناوي370098 306349

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبدالرحيم اعمر370099 358299

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبدالسميع  غزاوي370100 527049

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبدالصمد الزعيم370101 492148

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبدهللا أحنصال370102 437336

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعثمان زرقوي370103 309039

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعثمان بخداش370104 412522

ي370105
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعدنان ورضز 250537

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعزالدين عاللي370106 490684

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعزيز فدواش370107 580703

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعصام بالل370108 344224

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعصام  بلفالحية 370109 358973

ي370110
ز
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعلي معروف 278519

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعلي  افقي  370111 608272

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعماد الصاض370112 404051

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعماد بوقريعة370113 342041

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعمر العرسي370114 327733

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعمر أيت بن عبوا370115 510485

ي370116 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعواطف وهب  284975

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتفاتحة اشعو370117 332998

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتفاطمة تقبيبت370118 289307

ي370119
ز
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتفاطمة الفزن 333378

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  فكاهي 370120 549514

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء بورحيم370121 258502

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء غواللي 370122 492468

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  بروك 370123 334341

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتفدوى غواللي 370124 490396

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتكريمة  الحيمر370125 303574

ي 370126
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتكمال  المراكش  378105

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتلببز السايح370127 441773

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتلببز الناوي370128 445752
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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 

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتلببز قديري370129 630815

كات 370130 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتلحسن تي  324747

س370131 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتليل لكمي  364063

ي370132
ز
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتماجدة كردان 330818

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحسن وامش370133 259826

ز ايت بن عدي370134 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحسي  300334

 عسولي370135
ز ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحسي  497715

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحماد مخربش370136 523593

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد الباللي370137 289565

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد ازروري370138 328727

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد ايت محند370139 579299

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد مقور370140 514058

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد ايتكرين370141 430609

370142
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد بنغز 363130

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد اهيو370143 358794

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد وبار370144 474252

ي370145
ز
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد العمران 315997

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد  العدراوي370146 489775

ي370147
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد عسيبز 587377

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد الحنصالي370148 455434

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد بن ابراهيم370149 354268

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد الكبي 370150 357717

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد تكرت370151 306375

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد امدرار370152 335751

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد الزاكي370153 494786

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد  فرت370154 591715

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد أبال370155 506393

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد بواكردان370156 483004

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد  دحو370157 311476

ي370158
ز
ز حنان ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد أمي  275284

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمراد العالوي370159 480439

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمريم امحمدي370160 423209
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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

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمريم بنوري370161 540397

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمريم زعزاع370162 521024

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمصطفز الفرواحي370163 292765

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمصطفز أيت أومي370164 481701

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمصطفز الصحراوي370165 340928

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمنال شوكري370166 315348

ي370167
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمني  العتيف  257850

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتموىس بنغاء370168 347012

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمونية جزولي370169 293330

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتنبيلة إيدو370170 456344

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتنجاة الشفناج370171 320613

ي370172
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتنورالدين توتليبز 288602

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتنورالدين امكور370173 546870

ي370174 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتنورة محجون  467870

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتهجر نوري370175 290712

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتهجر  الديغي370176 286549

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتهشام أهرايشو370177 331073

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتهند الفضلي370178 514211

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتهند صبي 370179 342518

ز وغطي370180 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتياسي  456001

ز بلخي 370181 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتياسي  268915

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتيحب  الشليحي370182 265118

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتيوسف  عاللي370183 464623

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتيوسف  ايت خويا 370184 269537

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتيوسف  لكويضز 370185 288688

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتيوسف معروف370186 269151

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتيونس جعفري370187 429864
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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

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

المدرسة المركزية بدمناتأحالم الفرزي340001 446013

المدرسة المركزية بدمناتأحمد ايت سعيد340002 281583

المدرسة المركزية بدمناتأحمد مرزوك340003 498210

المدرسة المركزية بدمناتأحمد جيكي340004 356333

ي340005
ز
المدرسة المركزية بدمناتأحمد البولمان 426727

ز بوركيبا340006 المدرسة المركزية بدمناتأحمد أمي  244312

المدرسة المركزية بدمناتأسماء  اجباري340007 467759

المدرسة المركزية بدمناتإسماعيل لوطار340008 360609

المدرسة المركزية بدمناتأغزاف الهام340009 586432

ز بنعبدو340010 المدرسة المركزية بدمناتأمي  531506

المدرسة المركزية بدمناتأمينة سليم340011 322144

المدرسة المركزية بدمناتأنوار أغشوي340012 252076

المدرسة المركزية بدمناتأيوب  ازهول 340013 260803

ي340014
المدرسة المركزية بدمناتأيوب الضماضز 302440

المدرسة المركزية بدمناتأيوب أوبركوكس340015 620838

المدرسة المركزية بدمناتابتسام سدير340016 293552

المدرسة المركزية بدمناتابراهيم عطوي340017 300870

المدرسة المركزية بدمناتابراهيم اوكسوم340018 307196

المدرسة المركزية بدمناتابراهيم مكاوي340019 412150

المدرسة المركزية بدمناتاحالم  الصاديق 340020 313155

ي340021 المدرسة المركزية بدمناتاحماد حادح  247938

المدرسة المركزية بدمناتاحماد نايت ىسي علي340022 276682

ي340023
ز
المدرسة المركزية بدمناتاحمد العون 561429

المدرسة المركزية بدمناتادريس عزيز340024 291552

المدرسة المركزية بدمناتاسماعيل النكار340025 536579

المدرسة المركزية بدمناتاسماعيل ابقريش340026 318653

ي340027
المدرسة المركزية بدمناتاسماعيل لهبز 267673

المدرسة المركزية بدمناتاسماعيل  طرفاوي 340028 322137

المدرسة المركزية بدمناتاكرام ملوك340029 283101

المدرسة المركزية بدمناتالتهامي الفاضلي340030 297723

ي غودان340031
ز
المدرسة المركزية بدمناتالتيجان 257545

المدرسة المركزية بدمناتالحسن هبصة340032 331833
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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

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ز  رفيق                                             340033 المدرسة المركزية بدمناتالحسي  345834

ز أيت جا340034 المدرسة المركزية بدمناتالحسي  252149

ز  احاح 340035 المدرسة المركزية بدمناتالحسي  570344

المدرسة المركزية بدمناتالدومي طارق340036 347842

المدرسة المركزية بدمناتالزوهرة بازهرة340037 313874

ي340038 المدرسة المركزية بدمناتالسعدية  غاح  342488

ي340039 المدرسة المركزية بدمناتالسعدية خي  291172

المدرسة المركزية بدمناتالسعيد بوزدو340040 599539

المدرسة المركزية بدمناتالكبي  شوال 340041 519253

المدرسة المركزية بدمناتالمصطفز  لشكر340042 304450

ي340043
ز
المدرسة المركزية بدمناتالمصطفز معروف 314527

ي340044
ز
المدرسة المركزية بدمناتالمصطفز الزعوف 561334

ز340045  طجي 
المدرسة المركزية بدمناتالمصطفز 403230

المدرسة المركزية بدمناتالمصطفز مليح340046 525044

  لحمامي340047
المدرسة المركزية بدمناتالمصطفز 248530

  عاللي 340048
المدرسة المركزية بدمناتالمصطفز 292848

ي340049
ز
المدرسة المركزية بدمناتالمهدي الحميان 250533

المدرسة المركزية بدمناتالمهدي بن وع340050 381931

المدرسة المركزية بدمناتالمهدي فردوس340051 340539

المدرسة المركزية بدمناتالهام  الحرار340052 332465

المدرسة المركزية بدمناتامال عربان340053 513792

ي340054
المدرسة المركزية بدمناتامبارك نف  384513

المدرسة المركزية بدمناتامحمد بنجياللي340055 426720

المدرسة المركزية بدمناتامعمي احمد340056 633701

ي340057
ز
المدرسة المركزية بدمناتاميمة الوشوان 512757

المدرسة المركزية بدمناتامينة  حمداوي340058 478454

ي340059 المدرسة المركزية بدمناتانوار البحي  634574

يكي340060 المدرسة المركزية بدمناتايزة لي  467810

المدرسة المركزية بدمناتايمان عفيف340061 564366

المدرسة المركزية بدمناتايوب بورزاح340062 402671

المدرسة المركزية بدمناتايوب اعدي340063 533504

المدرسة المركزية بدمناتايوب غزالن340064 329995
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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

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

المدرسة المركزية بدمناتبدر مرزوق340065 275210

ى عربوش340066 المدرسة المركزية بدمناتبرس  338268

المدرسة المركزية بدمناتبهيجة عياش340067 288699

340068
ز
المدرسة المركزية بدمناتبوبكر  بون 362729

المدرسة المركزية بدمناتبوبكر ونوح340069 305954

المدرسة المركزية بدمناتبوجمعة العزيزي340070 324125

 الدومي340071
المدرسة المركزية بدمناتبوشب  306365

ي340072
المدرسة المركزية بدمناتتحفا لطفز 307828

المدرسة المركزية بدمناتتوفيق فطيطش340073 340240

المدرسة المركزية بدمناتجعفر الحدجاوي340074 404201

المدرسة المركزية بدمناتجالل اكرض340075 246192

المدرسة المركزية بدمناتجليلة بوخريص340076 485057

المدرسة المركزية بدمناتجمال بري340077 330667

المدرسة المركزية بدمناتجمال ابحي 340078 438716

المدرسة المركزية بدمناتجمال غفوري340079 285412

المدرسة المركزية بدمناتجميلة أيت إخلف340080 248101

المدرسة المركزية بدمناتجميلة المرسلي340081 275774

المدرسة المركزية بدمناتجهان بخان340082 312435

المدرسة المركزية بدمناتجواد وعمي340083 342038

المدرسة المركزية بدمناتجواد غزلي340084 550847

ي340085 المدرسة المركزية بدمناتجواد خطان  569640

المدرسة المركزية بدمناتحافض ازما340086 290447

المدرسة المركزية بدمناتحبيبة الوزكيطي340087 295066

المدرسة المركزية بدمناتحسن ايت باحمو340088 465546

المدرسة المركزية بدمناتحسن موهو340089 400669

المدرسة المركزية بدمناتحسن أشعري340090 428119

المدرسة المركزية بدمناتحسن زيدان340091 503823

ي340092 المدرسة المركزية بدمناتحسن الغح  492603

ي340093 المدرسة المركزية بدمناتحسن شعيب  549553

المدرسة المركزية بدمناتحسناء بوز340094 445395

المدرسة المركزية بدمناتحسناء بلخي 340095 360050

المدرسة المركزية بدمناتحسناء اموزيل340096 506695
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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

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

المدرسة المركزية بدمناتحسناء لعشاوي340097 331132

ي340098
ز
المدرسة المركزية بدمناتحسناء رصف 335992

المدرسة المركزية بدمناتحفيظة بوشوال340099 329231

المدرسة المركزية بدمناتحمزة الهاليل340100 297389

المدرسة المركزية بدمناتحمزة باجدي340101 262324

ي340102 المدرسة المركزية بدمناتحمزة الطنح  301552

ي340103 المدرسة المركزية بدمناتحمزة العرون  339946

المدرسة المركزية بدمناتحمو با سعيد340104 595243

المدرسة المركزية بدمناتحميد تمنايت340105 459170

المدرسة المركزية بدمناتحميد ايمان340106 250276

المدرسة المركزية بدمناتحميد المغاري340107 444435

المدرسة المركزية بدمناتحنان حقاوي340108 338492

المدرسة المركزية بدمناتحنان مجاهد340109 448088

المدرسة المركزية بدمناتحنان عبيد340110 312970

المدرسة المركزية بدمناتحنان البصي 340111 296974

المدرسة المركزية بدمناتحنان بوفرمة340112 298475

المدرسة المركزية بدمناتحياة الكاملي340113 276786

المدرسة المركزية بدمناتحياة  الفراع340114 481387

المدرسة المركزية بدمناتحياة احنصال340115 334667

المدرسة المركزية بدمناتحياة ايت مبارك340116 407993

المدرسة المركزية بدمناتحياة بويعقوب340117 409785

المدرسة المركزية بدمناتخالد أيت نبارك340118 299199

المدرسة المركزية بدمناتخالد  بوحرازن340119 468368

المدرسة المركزية بدمناتخالد ريضا 340120 287622

المدرسة المركزية بدمناتخالد واب340121 434271

المدرسة المركزية بدمناتخالد مسبز340122 419248

المدرسة المركزية بدمناتخالد بوسنة340123 324970

المدرسة المركزية بدمناتخاليد العمراوي340124 328846

ي340125 المدرسة المركزية بدمناتخديجة لحجوح  298152

المدرسة المركزية بدمناتخديجة  همي340126 287955

المدرسة المركزية بدمناتخديجة لعشي 340127 294863

المدرسة المركزية بدمناتخديجة واسو340128 465708
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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

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي340129 المدرسة المركزية بدمناتخديجة الخطان  354528

المدرسة المركزية بدمناتخديجة بوزيد340130 352714

المدرسة المركزية بدمناتخليفة بن قاسم340131 429695

المدرسة المركزية بدمناتخولة عز الدين340132 562257

المدرسة المركزية بدمناتدنيا خفاف340133 363403

المدرسة المركزية بدمناترامية عبدالقيم340134 441856

المدرسة المركزية بدمناترباب بنموىس340135 262517

المدرسة المركزية بدمناتربيع اقروش340136 326399

المدرسة المركزية بدمناتربيعة العبدي340137 370920

المدرسة المركزية بدمناترجاء  ماماىسي340138 253899

المدرسة المركزية بدمناترجاء الملوع340139 523427

اوي340140 المدرسة المركزية بدمناترجاء العضز 308055

المدرسة المركزية بدمناترشيد  عزيز340141 244952

المدرسة المركزية بدمناترشيد لمان340142 284797

المدرسة المركزية بدمناترشيد اطرىس340143 455048

المدرسة المركزية بدمناترشيد ماماد340144 279169

المدرسة المركزية بدمناترشيدة البغدادي340145 273738

المدرسة المركزية بدمناترشيدة  اسالم340146 510953

المدرسة المركزية بدمناترضوان ايت حدو340147 443909

ي340148
 
المدرسة المركزية بدمناترضوان الراف 342990

المدرسة المركزية بدمناترضوان الشامي 340149 537477

المدرسة المركزية بدمناترضوان احدو340150 314414

المدرسة المركزية بدمناترضوان امزاورو340151 359411

المدرسة المركزية بدمناترضوان بن عدي340152 437528

المدرسة المركزية بدمناترضز بوالدات340153 388329

المدرسة المركزية بدمناترمضان شناوي340154 370102

المدرسة المركزية بدمناتزكرياء بوجرمون340155 433375

المدرسة المركزية بدمناتزكية  مريوا 340156 470354

ي 340157
ز
المدرسة المركزية بدمناتزنبة  زرقان 288746

المدرسة المركزية بدمناتزهور  اوزكاغ 340158 598905

ي340159 المدرسة المركزية بدمناتزهي  وعب  422653

ي340160
ز
ي عبد الغان

ز
المدرسة المركزية بدمناتزيدان 439902
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

المدرسة المركزية بدمناتزينب منعم340161 436367

المدرسة المركزية بدمناتسارة هياللي340162 411771

المدرسة المركزية بدمناتسعاد اوربيط340163 354226

المدرسة المركزية بدمناتسعاد أيت وغاض340164 563805

المدرسة المركزية بدمناتسعاد ريداوي340165 323111

المدرسة المركزية بدمناتسعيد امداديا340166 242562

المدرسة المركزية بدمناتسعيد واووجا340167 569576

المدرسة المركزية بدمناتسعيد لكناوي340168 358766

المدرسة المركزية بدمناتسعيد  منصور340169 395101

المدرسة المركزية بدمناتسعيد الداودي340170 354943

المدرسة المركزية بدمناتسعيد الجاكي 340171 270834

المدرسة المركزية بدمناتسعيدة امجعوب340172 405030

المدرسة المركزية بدمناتسعيدة مجدوب340173 522071

المدرسة المركزية بدمناتسفيان  الزراعي340174 303418

و340175 المدرسة المركزية بدمناتسفيان عي  314821

المدرسة المركزية بدمناتسفيان باسعيد340176 618162

المدرسة المركزية بدمناتسكينة الدومي340177 470061

المدرسة المركزية بدمناتسكينة عماري340178 456807

ي340179
المدرسة المركزية بدمناتسكينة كنتيب  321750

ان340180 المدرسة المركزية بدمناتسكينة جي  299396

المدرسة المركزية بدمناتسلمة أزروال340181 330677

المدرسة المركزية بدمناتسلوى مازوز340182 286023

المدرسة المركزية بدمناتسليمان  العبدي 340183 313125

المدرسة المركزية بدمناتسليمان مرزوك340184 496700

المدرسة المركزية بدمناتسمية نشان340185 612456

المدرسة المركزية بدمناتسمي   بوزيان 340186 302777

ي 340187
ة  بيوضز المدرسة المركزية بدمناتسمي  502628

المدرسة المركزية بدمناتسناء درقاوي340188 254178

ي340189
المدرسة المركزية بدمناتسناء حموىس  332289

المدرسة المركزية بدمناتسهام اهماو340190 483783

المدرسة المركزية بدمناتسهام حساكو340191 488896

المدرسة المركزية بدمناتشادية شنكاط340192 273045
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ف اسوس340193 المدرسة المركزية بدمناتش  468056

ز340194 المدرسة المركزية بدمناتشفيعة حقي  470822

المدرسة المركزية بدمناتصادق  الرغاي340195 346615

المدرسة المركزية بدمناتصالح نادي340196 284824

المدرسة المركزية بدمناتصالح صالحي340197 402212

المدرسة المركزية بدمناتصالح فضول340198 271261

المدرسة المركزية بدمناتصالح رجبان340199 518679

المدرسة المركزية بدمناتصليحة  كريت340200 492633

المدرسة المركزية بدمناتصوريا وحميدن340201 264907

المدرسة المركزية بدمناتطارق  سوفاع 340202 272240

المدرسة المركزية بدمناتعائشة شطار340203 246951

المدرسة المركزية بدمناتعبد اإلله كريم340204 242412

ي340205 المدرسة المركزية بدمناتعبد االله بلعرن  473419

ي340206 المدرسة المركزية بدمناتعبد الجليل حاح  276900

المدرسة المركزية بدمناتعبد الحكيم  كارحي340207 393065

المدرسة المركزية بدمناتعبد الحكيم  رفيع340208 426319

ي340209
المدرسة المركزية بدمناتعبد الحليم اوشكبز 554161

المدرسة المركزية بدمناتعبد الرحمان مهود340210 616628

المدرسة المركزية بدمناتعبد الرحمن امكون340211 310668

المدرسة المركزية بدمناتعبد الرحيم  ابن اسعيد340212 437411

ي340213
 
المدرسة المركزية بدمناتعبد الرحيم  الساف 633689

ي340214
 
المدرسة المركزية بدمناتعبد الرحيم رزف 276337

ي340215 المدرسة المركزية بدمناتعبد الرحيم دوهيب  346912

المدرسة المركزية بدمناتعبد الرزاق احرير340216 393154

ي340217
ز
المدرسة المركزية بدمناتعبد السالم واف 371967

المدرسة المركزية بدمناتعبد الصمد اعوام340218 250913

المدرسة المركزية بدمناتعبد الصمد أتكو340219 296570

المدرسة المركزية بدمناتعبد العاطي سعيد340220 276686

المدرسة المركزية بدمناتعبد العزيز عاسق340221 256568

المدرسة المركزية بدمناتعبد العزيز الجبوري340222 364454

المدرسة المركزية بدمناتعبد العزيز أحمو340223 306802

المدرسة المركزية بدمناتعبد العزيز محساس 340224 388816
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ي العالم340225
المدرسة المركزية بدمناتعبد الغبز 315467

ي340226
ي الحسبز

المدرسة المركزية بدمناتعبد الغبز 241486

المدرسة المركزية بدمناتعبد الكريم العزوزي340227 298690

المدرسة المركزية بدمناتعبد الكريم الصالحي340228 432435

المدرسة المركزية بدمناتعبد الكريم بنجالل340229 504710

المدرسة المركزية بدمناتعبد الكريم  ايتمرسي 340230 471323

المدرسة المركزية بدمناتعبد الكريم تمغالت340231 513645

المدرسة المركزية بدمناتعبد هللا  البحري340232 454168

المدرسة المركزية بدمناتعبد المجيد الطاهري340233 264318

المدرسة المركزية بدمناتعبداالله ايت لعشي 340234 324827

ي340235
 
المدرسة المركزية بدمناتعبدالحق صدوف 483555

المدرسة المركزية بدمناتعبدالرحيم اتغلي340236 326617

المدرسة المركزية بدمناتعبدالرحيم الباهي340237 434137

المدرسة المركزية بدمناتعبدالرزاق بوتفلوست340238 383475

المدرسة المركزية بدمناتعبدالرزاق اتكالوت340239 287292

ي340240
ز
المدرسة المركزية بدمناتعبدالرزاق  الوازن 269843

مدرسة ميمونة بدمناتعبدالصمد  رفالي 340241 273237

مدرسة ميمونة بدمناتعبدالعالي زهراوي340242 326656

مدرسة ميمونة بدمناتعبدالعالي النارصي340243 565362

ي 340244
ز
ي  احمدان

ز
مدرسة ميمونة بدمناتعبدالغان 308320

مدرسة ميمونة بدمناتعبدهللا عقا340245 542035

ي340246
ز
مدرسة ميمونة بدمناتعبدهللا العاف 388230

مدرسة ميمونة بدمناتعبدهللا مميس340247 347383

مدرسة ميمونة بدمناتعثمان رحيمي340248 324838

مدرسة ميمونة بدمناتعثمان حماوي340249 332635

مدرسة ميمونة بدمناتعثمان عالم340250 500172

ز340251 مدرسة ميمونة بدمناتعزالدين تطروفي  344733

ي340252
 
مدرسة ميمونة بدمناتعزالدين سوف 604117

مدرسة ميمونة بدمناتعزالدين مجدي340253 410618

مدرسة ميمونة بدمناتعزيز  أوباعلي340254 605664

ي340255
ز
مدرسة ميمونة بدمناتعزيز وحدان 485111

ي340256 مدرسة ميمونة بدمناتعزيز دران  273907
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مدرسة ميمونة بدمناتعزيزة حدادو340257 391281

ي340258 مدرسة ميمونة بدمناتعزيزة العرنان  508439

ي340259
ز
مدرسة ميمونة بدمناتعصام الصاف 313011

مدرسة ميمونة بدمناتعصام عكي340260 458179

مدرسة ميمونة بدمناتعصام  ايت كروم340261 358100

مدرسة ميمونة بدمناتعفاف أيت غوت340262 466901

مدرسة ميمونة بدمناتعلي عودى340263 276237

مدرسة ميمونة بدمناتعلي بحدو340264 340935

مدرسة ميمونة بدمناتعلي كباي340265 460367

مدرسة ميمونة بدمناتعلي الحكماوي340266 284169

مدرسة ميمونة بدمناتعماد  علوان 340267 289770

مدرسة ميمونة بدمناتعماد  اوالفيض 340268 292140

مدرسة ميمونة بدمناتعمر مساعدي340269 441402

مدرسة ميمونة بدمناتعمر بولمان340270 360363

مدرسة ميمونة بدمناتعمر رابح340271 337359

مدرسة ميمونة بدمناتعمر بوستة340272 329726

ي340273
ز
مدرسة ميمونة بدمناتعواطف سفيان 420440

مدرسة ميمونة بدمناتعواطف الحمدو340274 567261

مدرسة ميمونة بدمناتغزالن اومنهور340275 400646

ي340276
ز
مدرسة ميمونة بدمناتغزالن العمران 285017

ي340277
مدرسة ميمونة بدمناتغزالن الرامش  354161

مدرسة ميمونة بدمناتفؤاذ محفوظ340278 276441

مدرسة ميمونة بدمناتفاتحة ايت حمو340279 471745

مدرسة ميمونة بدمناتفاتحة الهنتاري340280 430248

مدرسة ميمونة بدمناتفاتحة بولشغال340281 382182

مدرسة ميمونة بدمناتفاتحة عسل340282 346836

مدرسة ميمونة بدمناتفاضمة الدوهو340283 355544

مدرسة ميمونة بدمناتفاضمة امقران340284 438608

ي340285
مدرسة ميمونة بدمناتفاضمة عمتش  435982

مدرسة ميمونة بدمناتفاطمة الصالحي340286 355798

مدرسة ميمونة بدمناتفاطمة عزاوي340287 289581

مدرسة ميمونة بدمناتفاطمة وجورة340288 445979
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ي340289
مدرسة ميمونة بدمناتفاطمة العياىس  478488

ي340290
ز
مدرسة ميمونة بدمناتفاطمة العثمان 358774

مدرسة ميمونة بدمناتفاطمة احاديس340291 355316

مدرسة ميمونة بدمناتفاطمة الزهراء حافض340292 407417

ان340293 مدرسة ميمونة بدمناتفاطمة الزهراء جي  353209

مدرسة ميمونة بدمناتفاطمة الزهراء رجوان340294 279602

مدرسة ميمونة بدمناتفاطمة الزهراء  فتح هللا340295 506518

مدرسة ميمونة بدمناتفاطمة الزهراء مؤدن340296 443171

مدرسة ميمونة بدمناتفاطمة الزهراء موعو340297 253027

ي340298
ز
مدرسة ميمونة بدمناتفاطمة الزهراء بنعلوان 524220

مدرسة ميمونة بدمناتفاطمة الزهراء وتري340299 241436

ع340300 مدرسة ميمونة بدمناتفتح هللا المرس  439806

مدرسة ميمونة بدمناتفتيحة الكبي 340301 392749

مدرسة ميمونة بدمناتفدوى قشقاش340302 256616

مدرسة ميمونة بدمناتفريد اكعيش340303 305417

مدرسة ميمونة بدمناتفوزية صابر340304 357424

مدرسة ميمونة بدمناتفيصل ليليف340305 419686

مدرسة ميمونة بدمناتكريم الحدجاوي340306 292823

ي340307 مدرسة ميمونة بدمناتكريم العسي  462010

مدرسة ميمونة بدمناتكريمة موعو340308 346229

مدرسة ميمونة بدمناتكريمة كركابة340309 433832

ي340310
مدرسة ميمونة بدمناتكمال حف  322303

مدرسة ميمونة بدمناتكمال نيتدار340311 380703

مدرسة ميمونة بدمناتكمال يونس  340312 256398

مدرسة ميمونة بدمناتكمال المفضل 340313 456805

مدرسة ميمونة بدمناتكوتر منار340314 307988

مدرسة ميمونة بدمناتكوثر اشلعون340315 490564

مدرسة ميمونة بدمناتلببز هماز340316 518736

ي340317
مدرسة ميمونة بدمناتلببز بالغز 433211

مدرسة ميمونة بدمناتلحسن ايت الحاج340318 488606

اهيم340319 مدرسة ميمونة بدمناتلحسن ايتي  285050

مدرسة ميمونة بدمناتلحسن أسد340320 460650
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مدرسة ميمونة بدمناتلطيفة باكور340321 529546

مدرسة ميمونة بدمناتلطيفة  ابسكيض340322 469638

ي 340323
مدرسة ميمونة بدمناتلال غيثة البوعيش  436422

مدرسة ميمونة بدمناتلوبنة داودي340324 338809

مدرسة ميمونة بدمناتليل برشا340325 486969

مدرسة ميمونة بدمناتمارية بيعلي340326 360967

مدرسة ميمونة بدمناتمحسن هري340327 297791

مدرسة ميمونة بدمناتمحسن اعضضا340328 403429

ي340329 ز  صبي  مدرسة ميمونة بدمناتمحسي  380003

ي340330
ز
ز بوحداف مدرسة ميمونة بدمناتمحسي  341899

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد بوقبو340331 480008

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد ايت نارص340332 397623

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد  أعليجان 340333 592286

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد أبعجان340334 302232

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد رشيق340335 419800

يدي340336 ز مدرسة ميمونة بدمناتمحمد  الي  493441

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد  مغالي340337 241236

ز340338 مدرسة ميمونة بدمناتمحمد  محسي  290027

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد ابن مبارك 340339 340158

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد اعزيم340340 286929

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد مفكري340341 289289

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد العونية340342 412073

ي340343
 
مدرسة ميمونة بدمناتمحمد ابان 313944

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد الزهراوي340344 542143

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد أبوزيد340345 391123

ش340346 مدرسة ميمونة بدمناتمحمد قي  529427

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد لعزيز340347 487729

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد لعريش340348 388707

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد إمزيلن340349 406509

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد وشاكو340350 361263

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد موصف340351 466733

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد  وباعسو340352 407837
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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

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد زنواكي  340353 300837

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد المنصوري340354 549897

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد مقوري340355 313143

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد أمزيان340356 274642

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد خوجة340357 253644

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد اعرابن340358 284320

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد احديدو340359 527026

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد عاطيف340360 253650

ي340361
مدرسة ميمونة بدمناتمحمد يوسفز 533625

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد جواو340362 279657

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد ابن احماد340363 291683

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد لوريكي340364 446237

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد اتغزافت340365 282186

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد الحجاوي340366 354434

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد اعليجان340367 450132

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد اوعزيز340368 529587

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد بوعمر340369 474163

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد صماد340370 473964

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد المنصوري340371 310839

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد مقدار340372 337999

مدرسة ميمونة بدمناتمحمد ورباط340373 423057

مدرسة ميمونة بدمناتمراد اخميش340374 275391

ي340375
ز
مدرسة ميمونة بدمناتمراد وعون 332948

ي340376
ز
مدرسة ميمونة بدمناتمراد العثمان 281661

مدرسة ميمونة بدمناتمروان صمودي340377 319927

ي340378
مدرسة ميمونة بدمناتمروان حموىس  309907

مدرسة ميمونة بدمناتمروة ايت وهالل340379 269523

مدرسة ميمونة بدمناتمريم مومن340380 526539

مدرسة ميمونة بدمناتمريم عشاب340381 491360

ي340382
ز
مدرسة ميمونة بدمناتمريم عدنان 251261

ي340383 مدرسة ميمونة بدمناتمريم شطب  295534

ي340384
ز
مدرسة ميمونة بدمناتمريم الكمان 256179
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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

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

مدرسة ميمونة بدمناتمريم الكابوس340385 535745

ي 340386
مدرسة ميمونة بدمناتمريم الريش  599309

ي340387 مدرسة ميمونة بدمناتمريم زعي  308405

ي340388
 
مدرسة ميمونة بدمناتمريمة  رزف 360121

مدرسة ميمونة بدمناتمريمة فوزي340389 250369

مدرسة ميمونة بدمناتمصطفز اشمها340390 291818

مدرسة ميمونة بدمناتمصطفز االسباط340391 309958

مدرسة ميمونة بدمناتمصطفز بادو340392 278053

مدرسة ميمونة بدمناتمصطفز وحمان340393 242020

ي340394
ز
مدرسة ميمونة بدمناتمصطفز الميمون 275431

مدرسة ميمونة بدمناتمعاذ بوعزاوي340395 510686

مدرسة ميمونة بدمناتمليكة بريم340396 454854

مدرسة ميمونة بدمناتمني  طالع340397 302516

مدرسة ميمونة بدمناتمني  المنياري340398 451258

ي340399
مدرسة ميمونة بدمناتمهدي متوىس  410002

مدرسة ميمونة بدمناتموح التاعل340400 286588

ي340401
ز
مدرسة ميمونة بدمناتمونة شقرن 299401

مدرسة ميمونة بدمناتنادية مطاهر340402 421203

مدرسة ميمونة بدمناتنادية أعراب340403 500226

مدرسة ميمونة بدمناتنادية وردي340404 259217

مدرسة ميمونة بدمناتنبيل ونناش340405 361377

مدرسة ميمونة بدمناتنبيل اقداش340406 291287

مدرسة ميمونة بدمناتنجاة كسيمة340407 377270

مدرسة ميمونة بدمناتنجاة  العالوي 340408 344383

ي340409
مدرسة ميمونة بدمناتنجوى المريبز 468664

ي340410
مدرسة ميمونة بدمناتنجوى الخوحز 469947

مدرسة ميمونة بدمناتنزهة كطيب340411 505177

مدرسة ميمونة بدمناتنعيمة بولمان340412 345145

مدرسة ميمونة بدمناتنهاد  خلفاوي340413 363065

مدرسة ميمونة بدمناتنورالدين بوخاتم340414 349194

مدرسة ميمونة بدمناتنورة اماىسي340415 527399

مدرسة ميمونة بدمناتنورة بلدي340416 285521
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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

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

مدرسة ميمونة بدمناتنورة لبيب340417 304880

مدرسة ميمونة بدمناتهاجر اصالح340418 359339

مدرسة ميمونة بدمناتهدى هندي340419 540103

مدرسة ميمونة بدمناتهشام  الحامض340420 315969

مدرسة ميمونة بدمناتهشام الفطواكي340421 320921

مدرسة ميمونة بدمناتهشام نزهي340422 249267

مدرسة ميمونة بدمناتهشام يحياوي340423 552623

مدرسة ميمونة بدمناتهشام بوحفرة340424 437212

مدرسة ميمونة بدمناتهشام كبدي340425 351271

مدرسة ميمونة بدمناتهند الجباري340426 485824

مدرسة ميمونة بدمناتهند منجلي340427 289718

مدرسة ميمونة بدمناتهند افرروى340428 317883

مدرسة ميمونة بدمناتوئام ازنزار340429 552011

مدرسة ميمونة بدمناتواسمة العالم340430 364821

مدرسة ميمونة بدمناتوداد الرساج340431 287554

مدرسة ميمونة بدمناتوداد عفيف340432 564026

و340433 مدرسة ميمونة بدمناتوليد ش  568636

مدرسة ميمونة بدمناتوليد عدنان340434 259798

ز بن منصور 340435 مدرسة ميمونة بدمناتياسي  302671

ز لخضاري340436 مدرسة ميمونة بدمناتياسي  275323

ز340437 ز  أمي  مدرسة ميمونة بدمناتياسي  357088

ز سقري340438 مدرسة ميمونة بدمناتياسي  259391

مدرسة ميمونة بدمناتيطو ملوك340439 306809

مدرسة ميمونة بدمناتيوسف اوعال340440 392041

مدرسة ميمونة بدمناتيوسف  القدار 340441 332381

مدرسة ميمونة بدمناتيوسف منيالي340442 311395

مدرسة ميمونة بدمناتيوسف ديدي340443 393645

مدرسة ميمونة بدمناتيوسف عاقل340444 251075

مدرسة ميمونة بدمناتيوسف بنكتوا 340445 302132

مدرسة ميمونة بدمناتيونس سعيدي340446 291568

مدرسة ميمونة بدمناتيونس ناجيب340447 558798

مدرسة ميمونة بدمناتيونس  بوغجدي340448 257343
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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

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي340449 مدرسة ميمونة بدمناتيونس الذهب  361052

مدرسة ميمونة بدمناتيونس جمعاوي340450 260317

مدرسة ميمونة بدمناتيونس خوجا340451 288600
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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 

مدرسة أزالفــن بأزياللأحمد  ازريكو350001 290277

مدرسة أزالفــن بأزياللأحمد العرسي350002 283878

مدرسة أزالفــن بأزياللأحمد المجاهدي350003 253164

ز350004 مدرسة أزالفــن بأزياللأحمد بواحليي  334969

مدرسة أزالفــن بأزياللأحمد الغشيم350005 534665

مدرسة أزالفــن بأزياللأسامة هندى350006 317420

مدرسة أزالفــن بأزياللأسامة الكساب350007 270068

مدرسة أزالفــن بأزياللأسماء برقوش350008 297715

مدرسة أزالفــن بأزياللأسماء الجربوعي350009 355232

ي350010
ز
مدرسة أزالفــن بأزياللأسماء الصمران 556185

مدرسة أزالفــن بأزياللإسماعيل  أيت عزيزي350011 571486

مدرسة أزالفــن بأزياللإسماعيل زروال350012 299617

مدرسة أزالفــن بأزياللإسماعيل المنصوري 350013 293190

مدرسة أزالفــن بأزياللإلهام  إغناين 350014 405321

مدرسة أزالفــن بأزياللإلياس أوبنهار350015 321788

اح350016 مدرسة أزالفــن بأزياللأمينة أش  330306

اوي350017 مدرسة أزالفــن بأزياللأنس  العضز 399846

مدرسة أزالفــن بأزياللأيوب أيت باسو350018 324287

مدرسة أزالفــن بأزياللأيوب بن منصور350019 302296

مدرسة أزالفــن بأزياللأيوب المي 350020 337223

مدرسة أزالفــن بأزياللأيوب ايتومغرت 350021 318492

مدرسة أزالفــن بأزياللابتسام الخلفاوي350022 306816

مدرسة أزالفــن بأزياللابتسام الخو350023 436997

مدرسة أزالفــن بأزياللابتسام معطوش350024 358833

مدرسة أزالفــن بأزياللابراهيم أعطار350025 479232

مدرسة أزالفــن بأزياللابراهيم  اوريل 350026 342640

مدرسة أزالفــن بأزياللابراهيم التامي350027 520380

ي350028
ز
مدرسة أزالفــن بأزياللابراهيم التيجان 355372

مدرسة أزالفــن بأزياللابراهيم أغاوس350029 312390

مدرسة أزالفــن بأزياللاحماد الدرقاوي350030 309022

مدرسة أزالفــن بأزياللاحمد اكليم350031 342101

ي350032
ز
مدرسة أزالفــن بأزياللاحمد   العثمان 483805
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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 

مدرسة أزالفــن بأزياللاحمد الهوري350033 505159

مدرسة أزالفــن بأزياللادريس أبالغ350034 345138

مدرسة أزالفــن بأزياللادريس احنصال350035 574122

مدرسة أزالفــن بأزياللاسامة  وساي350036 438356

مدرسة أزالفــن بأزياللاسماء المعطاوي350037 326198

ي350038
ز
مدرسة أزالفــن بأزياللاسماعيل أمان 341144

شاوي350039 مدرسة أزالفــن بأزياللاسماعيل الي  299611

مدرسة أزالفــن بأزياللاسماعيل  راشد350040 284905

مدرسة أزالفــن بأزياللاسماعيل عال350041 320198

مدرسة أزالفــن بأزياللاسماعيل نجلي350042 341071

مدرسة أزالفــن بأزياللاسماعيل وني 350043 347987

مدرسة أزالفــن بأزياللاسية ايت ادريس350044 448907

مدرسة أزالفــن بأزياللاصفية اعطيط350045 597160

مدرسة أزالفــن بأزياللاكرام العروضي350046 295466

ي350047 مدرسة أزالفــن بأزياللالحافظ الخزراح  385492

مدرسة أزالفــن بأزياللالحسن  يونس350048 465426

مدرسة أزالفــن بأزياللالحسن الرداد350049 358391

مدرسة أزالفــن بأزياللالحسن  الفوى 350050 428147

 الولي350051
ز مدرسة أزالفــن بأزياللالحسي  274295

ز ايت بالحسن350052 مدرسة أزالفــن بأزياللالحسي  571703

ي350053  العرن 
ز مدرسة أزالفــن بأزياللالحسي  316908

ز وزول350054 مدرسة أزالفــن بأزياللالحسي  305593

مدرسة أزالفــن بأزياللالزهرة  دادىسي350055 448840

مدرسة أزالفــن بأزياللالسعدية فاريد350056 443691

مدرسة أزالفــن بأزياللالسعيد بلقاسم350057 411494

350058
ز

مدرسة أزالفــن بأزياللالصالحة تورع 315172

ي350059
مدرسة أزالفــن بأزياللالطيب القاضز 469901

ة الصديق350060 مدرسة أزالفــن بأزياللالكبي  393447

مدرسة أزالفــن بأزياللالمصطفز باحم350061 557545

مدرسة أزالفــن بأزياللالمصطفز  غجداد350062 419233

مدرسة أزالفــن بأزياللالمهدي مساعد350063 260641

يد  منصف 350064 ز مدرسة أزالفــن بأزياللالي  482118
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مدرسة أزالفــن بأزياللامينة الهامل350065 532359

مدرسة أزالفــن بأزياللامينة البهالي350066 469134

مدرسة أزالفــن بأزياللاولعيد ايت حدو350067 548416

مدرسة أزالفــن بأزياللايمان  ارسكال350068 360709

ي350069
مدرسة أزالفــن بأزياللايوب لعويبز 308095

ي350070 مدرسة أزالفــن بأزياللايوب شان  470747

مدرسة أزالفــن بأزياللايوب هندي350071 602844

مدرسة أزالفــن بأزياللبديعة ايتشطو احماد350072 352635

ى  أزلماض 350073 مدرسة أزالفــن بأزياللبرس  573411

ى الروم350074 مدرسة أزالفــن بأزياللبرس  353922

ى الحيان350075 مدرسة أزالفــن بأزياللبرس  333230

مدرسة أزالفــن بأزياللبوبكر  أوموي 350076 274982

ى كوسار350077 مدرسة أزالفــن بأزياللبوش  395779

مدرسة أزالفــن بأزياللتوفيق كريش350078 303414

مدرسة أزالفــن بأزياللجميلة مجاهد350079 489004

مدرسة أزالفــن بأزياللجواد ايت الشيخ علي350080 361395

مدرسة أزالفــن بأزياللجواد مسعودي350081 537731

مدرسة أزالفــن بأزياللحسن جعفري350082 412965

مدرسة أزالفــن بأزياللحسن بامقورن350083 450273

مدرسة أزالفــن بأزياللحسن صالح الدين 350084 275567

مدرسة أزالفــن بأزياللحسن صاخط350085 549093

مدرسة أزالفــن بأزياللحسناء أعفار350086 458757

مدرسة أزالفــن بأزياللحسناء رشيق350087 556247

مدرسة أزالفــن بأزياللحسناء فكري350088 300310

ي350089
مدرسة أزالفــن بأزياللحسناء  مستغبز 279083

مدرسة أزالفــن بأزياللحسناء عرشان350090 301667

ي350091
ز
مدرسة أزالفــن بأزياللحسناء العمران 321248

مدرسة أزالفــن بأزياللحسنة سماوي350092 470798

مدرسة أزالفــن بأزياللحفيضة زمهبز350093 330595

مدرسة أزالفــن بأزياللحفيظة بوريك350094 320303

مدرسة أزالفــن بأزياللحليمة ازولي350095 356711

مدرسة أزالفــن بأزياللحمزة محي350096 522086
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مدرسة أزالفــن بأزياللحنان بوغالم350097 392001

ي 350098
ز
مدرسة أزالفــن بأزياللحورية  إكرن 333952

مدرسة أزالفــن بأزياللحياة بوجرار350099 384998

مدرسة أزالفــن بأزياللخالد  ازلماض350100 507111

مدرسة أزالفــن بأزياللخالد بويبلوزن350101 513501

مدرسة أزالفــن بأزياللخالد ايت عال350102 433376

مدرسة أزالفــن بأزياللخاليد خالطي350103 486123

ي350104
 
مدرسة أزالفــن بأزياللخديجة شكالن 535047

مدرسة أزالفــن بأزياللخديجة  بلخي  350105 353336

مدرسة أزالفــن بأزياللخديجة طواف350106 535554

مدرسة أزالفــن بأزياللخديجة وبوح350107 315728

مدرسة أزالفــن بأزياللخديجة الحيان350108 306859

مدرسة أزالفــن بأزياللخليل طرفاوي 350109 302408

مدرسة أزالفــن بأزياللدنيا العوان350110 558541

ي350111 مدرسة أزالفــن بأزياللرباب ناح  449744

مدرسة أزالفــن بأزياللرجاء سمحي350112 445179

مدرسة أزالفــن بأزياللرجاء بويبلوزن350113 436795

مدرسة أزالفــن بأزياللرجاء اتجديعت350114 294782

مدرسة أزالفــن بأزياللرجاء كرو350115 383034

مدرسة أزالفــن بأزياللرشيد تمام350116 437182

ي350117 مدرسة أزالفــن بأزياللرشيد  ناح  520576

مدرسة أزالفــن بأزياللرشيد بطال350118 359152

مدرسة أزالفــن بأزياللرشيد طهار350119 349224

مدرسة أزالفــن بأزياللرشيد  البورقادي350120 261115

مدرسة أزالفــن بأزياللرشيد بو الرشاد 350121 435604

ي350122
مدرسة أزالفــن بأزياللرشيد الحسيبز 303859

مدرسة أزالفــن بأزياللرشيد الفتاوي350123 595517

ي350124
ز
مدرسة أزالفــن بأزياللرشيدة بنحمان 523968

مدرسة أزالفــن بأزياللرضوان امنصور350125 448526

مدرسة أزالفــن بأزياللرضوان  بولخوخ 350126 585123

مدرسة أزالفــن بأزياللريحانة موهوب 350127 432780

مدرسة أزالفــن بأزياللزايد ناهض350128 362720
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مدرسة أزالفــن بأزياللزبي   ليحضار350129 614066

مدرسة أزالفــن بأزياللزكرياء موجان350130 341589

مدرسة أزالفــن بأزياللزكرياء المودن350131 569213

مدرسة أزالفــن بأزياللزهرة بيضيض350132 289376

مدرسة أزالفــن بأزياللزهور كمال350133 350705

ة  ايت بولبيور350134 مدرسة أزالفــن بأزياللزهي  506638

مدرسة أزالفــن بأزياللزينب بيبوس350135 251211

ي350136 مدرسة أزالفــن بأزياللسعاد الناح  278457

مدرسة أزالفــن بأزياللسعاد مغي350137 487832

مدرسة أزالفــن بأزياللسعيد  ريان 350138 340254

مدرسة أزالفــن بأزياللسعيد ايت الطالب350139 479142

ي350140
ز
مدرسة أزالفــن بأزياللسعيد علوان 526665

مدرسة أزالفــن بأزياللسعيد امزيــــغ350141 479588

مدرسة أزالفــن بأزياللسفيان الصغي 350142 316817

ي350143
مدرسة أزالفــن بأزياللسكينة الثبز 467225

مدرسة أزالفــن بأزياللسلوى اروهال350144 250942

مدرسة أزالفــن بأزياللسلوى  زهي 350145 615453

مدرسة أزالفــن بأزياللسمية العرساوي350146 242625

مدرسة أزالفــن بأزياللسمي   بنعثمان 350147 447360

ة  واقش 350148 مدرسة أزالفــن بأزياللسمي  519201

ي350149
ة ايت القرىس  مدرسة أزالفــن بأزياللسمي  333111

مدرسة أزالفــن بأزياللسناء الحالم350150 242668

مدرسة أزالفــن بأزياللسهام  الطايع 350151 473869

ي350152 مدرسة أزالفــن بأزياللسومية عكون  405146

مدرسة أزالفــن بأزياللسومية شجيع350153 504507

اوي350154 مدرسة أزالفــن بأزياللسومية  العضز 506078

مدرسة أزالفــن بأزياللصارة الجزولي350155 379447

مدرسة أزالفــن بأزياللصالح بوراس350156 512407

ي350157
ز
مدرسة أزالفــن بأزياللصالح الدين معون 274317

مدرسة أزالفــن بأزياللطارق بندغور350158 302913

مدرسة أزالفــن بأزياللطارق برحوت350159 465173

مدرسة أزالفــن بأزياللعادل  عبد الحافظ350160 352866
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مدرسة أزالفــن بأزياللعايشة زلكان350161 314318

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الجليل لعزيز350162 339099

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الحافظ صحبوض350163 293788

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الحق بربوع350164 514947

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الحكيم ليحضار350165 342372

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الحليم  امثالن350166 563222

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الحميد ليحضاري350167 469958

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الحميد كرامون350168 467433

ي 350169
 
مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الحي  المرزوف 618456

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الخالق ايت عال350170 563881

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الر حيم  بن عيش350171 479670

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الرحمان اوبعدي350172 494847

ي350173
مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الرحمان بونفز 616707

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الرحيم  مادل 350174 363125

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الرحيم زاهد350175 445791

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الرحيم السالمي350176 561197

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الرحيم اوعطا350177 532132

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الرزاق الفموفري350178 385970

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الرزاق أكندوز350179 413427

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد السالم اكرض350180 506754

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد السالم معروف350181 371604

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الصمد اهديدي350182 585152

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الصمد ازليك350183 546098

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الصمد مسكور350184 332994

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد العالي ابسكيض350185 520015

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد العزيز اهروش350186 511709

ي350187
مدرسة أزالفــن بأزياللعبد العزيز  الحسبز 573649

ي 350188
ز
مدرسة أزالفــن بأزياللعبد العزيز المازون 388763

ي350189
 
مدرسة أزالفــن بأزياللعبد العزيز تاف 241973

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد العزيز يزيد350190 472492

ي الحمامي350191
مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الغبز 512053

ي اشعيب350192
مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الغبز 272648
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مدرسة أزالفــن بأزياللعبد القادر العاشوري350193 263399

ي350194
مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الكبي  جفز 384180

ي350195 مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الكريم الطيب  567583

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الكريم  عزيز350196 381210

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد اللطيف النعيم350197 349694

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد اللطيف محب350198 570437

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد هللا بوعلي350199 511580

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد هللا واخي 350200 422316

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد هللا الراىسي350201 309229

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد المالك بودان350202 350017

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد المجيد ايت فرية350203 611927

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الهادي قاسم350204 329466

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الواحد تغياوي350205 487346

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الواحد شماوي350206 529850

مدرسة أزالفــن بأزياللعبد الوهاب الغدري 350207 304856

مدرسة أزالفــن بأزياللعبداالله الخداش350208 256617

مدرسة أزالفــن بأزياللعبدالرحمان حجباوي350209 345803

مدرسة أزالفــن بأزياللعبدالرحمان ابوكار350210 451705

مدرسة أزالفــن بأزياللعبدالرحيم اودمجان350211 549299

مدرسة أزالفــن بأزياللعبدالرزاق عرباوي350212 350102

مدرسة أزالفــن بأزياللعبدالعالي حمزاوي350213 296243

مدرسة أزالفــن بأزياللعبدهللا اد المغيس350214 353231

مدرسة أزالفــن بأزياللعبدالنارص ايوب350215 250206

مدرسة أزالفــن بأزياللعتيقة مسعودي350216 326449

مدرسة أزالفــن بأزياللعثمان صحري350217 357195

مدرسة أزالفــن بأزياللعثمان رامي350218 560949

ي350219
ز
مدرسة أزالفــن بأزياللعثمان فرون 395443

مدرسة أزالفــن بأزياللعزالدين أبابا 350220 343000

مدرسة أزالفــن بأزياللعزيز اعتابو350221 620445

مدرسة أزالفــن بأزياللعزيزة فاضل350222 260434

مدرسة أزالفــن بأزياللعزيزة اوبرشا350223 304677

ى350224 مدرسة أزالفــن بأزياللعصام اخي  305863
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مدرسة أزالفــن بأزياللعلي الزناد350225 350795

مدرسة أزالفــن بأزياللعمر وعراب350226 556698

مدرسة أزالفــن بأزياللعمر ازكزاون350227 362429

مدرسة أزالفــن بأزياللعمر  السلسولي350228 506105

مدرسة أزالفــن بأزياللعمر العسلي 350229 568888

مدرسة أزالفــن بأزياللعمر الباز350230 323081

مدرسة أزالفــن بأزياللعمر أبوالحياء350231 264083

مدرسة أزالفــن بأزياللعمر أيت باسو350232 412788

مدرسة أزالفــن بأزياللعواطف آيت وادف350233 420967

مدرسة أزالفــن بأزياللعيادة أوصاكم 350234 312939

مدرسة أزالفــن بأزياللعيش صكوكو350235 467129

مدرسة أزالفــن بأزياللغزالن هال350236 574423

مدرسة أزالفــن بأزياللغزالن هروس350237 330933

مدرسة أزالفــن بأزياللفؤاد عاللي350238 448735

مدرسة أزالفــن بأزياللفاتحة ايت يحيا350239 286294

مدرسة أزالفــن بأزياللفاضمة ويدار350240 438116

ز350241 مدرسة بير انزران بأزياللفاطمة  الموسعي  327544

مدرسة بير انزران بأزياللفاطمة ايتعبد السالم 350242 421700

مدرسة بير انزران بأزياللفاطمة  فائز350243 466350

ز350244 مدرسة بير انزران بأزياللفاطمة حني  341311

ي350245
ز
مدرسة بير انزران بأزياللفاطمة مريان 535673

مدرسة بير انزران بأزياللفاطمة الصالح350246 349131

مدرسة بير انزران بأزياللفاطمة  بنكجان350247 477660

مدرسة بير انزران بأزياللفاطمة قناع350248 526286

مدرسة بير انزران بأزياللفاطمة الزهراء مرزاق350249 274677

مدرسة بير انزران بأزياللفاطمة الزهراء بالحو350250 531661

مدرسة بير انزران بأزياللفاطمة الزهراء الشاوي350251 516349

مدرسة بير انزران بأزياللفاطمة الزهراء تابت350252 474515

مدرسة بير انزران بأزياللفاطمة الزهراء حماد350253 359607

مدرسة بير انزران بأزياللفاطنة دويمي350254 316945

مدرسة بير انزران بأزياللفاطنة الشاوي350255 509692

مدرسة بير انزران بأزياللفاظمة مساعد350256 530713
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مدرسة بير انزران بأزياللفتيحة العالم350257 561144

مدرسة بير انزران بأزياللفردوس شاكو350258 313600

ي350259
مدرسة بير انزران بأزياللفيصل ياسبز 286793

ة مكي 350260 مدرسة بير انزران بأزياللكبي  494793

مدرسة بير انزران بأزياللكمال وكريم350261 536991

مدرسة بير انزران بأزياللكوثر الدرقاوي350262 561297

مدرسة بير انزران بأزيالللحسن طويل350263 347468

مدرسة بير انزران بأزيالللحسن ايت شكال 350264 313452

ي 350265
ز
مدرسة بير انزران بأزيالللحسن  العمران 602012

مدرسة بير انزران بأزيالللحسن  حاسن 350266 363690

مدرسة بير انزران بأزيالللطيفة فريدي350267 408441

ي350268
ز
مدرسة بير انزران بأزيالللطيفة ملوان 612749

ي350269
مدرسة بير انزران بأزيالللطيفة  يوسفز 303145

مدرسة بير انزران بأزيالللطيفة أيت جا350270 299630

مدرسة بير انزران بأزيالللمياء  خندافو350271 306092

مدرسة بير انزران بأزياللليل ساريــــع350272 613566

مدرسة بير انزران بأزياللليل باسعيدي350273 286065

ي350274
مدرسة بير انزران بأزياللماجدة يقيبز 256269

مدرسة بير انزران بأزياللمبارك اوبال350275 475039

مدرسة بير انزران بأزياللمحسن  ايت مسعود350276 410647

مدرسة بير انزران بأزياللمحسن الركيك350277 283561

مدرسة بير انزران بأزياللمحسن الحمداوي350278 506408

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد الزعراطي350279 311343

اكة350280 مدرسة بير انزران بأزياللمحمد الي  297671

ز350281 مدرسة بير انزران بأزياللمحمد فني  332768

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد تباخش350282 383435

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد الحيطي350283 609149

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد  اوفقي 350284 277266

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد تحلبة350285 278694

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد فاضل350286 273340

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد فارس350287 322471

ز350288 مدرسة بير انزران بأزياللمحمد الموعي  269899
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مدرسة بير انزران بأزياللمحمد   معروف350289 333552

ي350290
مدرسة بير انزران بأزياللمحمد الحرىس  444339

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد  منصور350291 501311

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد منصور350292 500964

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد  الزاهر350293 470218

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد ايت سيد ابراهيم350294 565969

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد  العمراوي 350295 529331

ي350296 مدرسة بير انزران بأزياللمحمد الطالب  574737

ي350297
مدرسة بير انزران بأزياللمحمد خرشيش  288318

ي350298
مدرسة بير انزران بأزياللمحمد اليمبز 548686

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد واخي 350299 388526

تالي350300 مدرسة بير انزران بأزياللمحمد الي  387415

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد الهاللي350301 302551

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد  فارس350302 389205

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد بيقب 350303 287028

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد اغريس350304 362542

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد امدراس350305 508238

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد كنوز350306 272010

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد سعيد350307 446268

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد  اوعلي350308 565209

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد حطاب 350309 336528

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد البوزيدي350310 337663

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد ازروال350311 363277

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد بنماحي350312 333650

ي350313 مدرسة بير انزران بأزياللمحمد مرح  354188

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد الجمار350314 330782

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد خرواش350315 507897

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد  الزري350316 342963

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد بنموح350317 600632

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد طريف350318 339710

مدرسة بير انزران بأزياللمحمد  أمجكار350319 462437

ي350320 ز  صي  مدرسة بير انزران بأزياللمحمد أمي  513125
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مدرسة بير انزران بأزياللمحمد الحافظ المعطاوي350321 441076

مدرسة بير انزران بأزياللمحند عدو350322 612537

مدرسة بير انزران بأزياللمحند ايت الهينت350323 463521

مدرسة بير انزران بأزياللمراد قربيس350324 358721

مدرسة بير انزران بأزياللمريم الغول350325 325337

مدرسة بير انزران بأزياللمريم يدير350326 326027

مدرسة بير انزران بأزياللمريم عباوي350327 303591

ت350328 مدرسة بير انزران بأزياللمريم حي  524351

ي350329
 
مدرسة بير انزران بأزياللمريم مرزوف 476498

ي 350330
مدرسة بير انزران بأزياللمريم  فقيف  283143

ي350331 ز مدرسة بير انزران بأزياللمريم برغي  316728

مدرسة بير انزران بأزياللمريم ايت علي احدو350332 491973

ي350333
مدرسة بير انزران بأزياللمريم الساحز 483255

مدرسة بير انزران بأزياللمريم بوشحا350334 435242

مدرسة بير انزران بأزياللمصطفز وعزان350335 610023

مدرسة بير انزران بأزياللمصطفز الشالغم350336 525807

مدرسة بير انزران بأزياللمصطفز احتوش350337 353255

مدرسة بير انزران بأزياللمصطفز  بيكوة350338 532632

  اتغلي350339
مدرسة بير انزران بأزياللمصطفز 448270

مدرسة بير انزران بأزياللمليكة عبدون350340 431607

مدرسة بير انزران بأزياللمنصوري صالح350341 593806

ي350342
مدرسة بير انزران بأزياللمبز العياىس  286229

ي350343
ز
مدرسة بير انزران بأزياللمني  عدنان 397105

مدرسة بير انزران بأزياللمهدي  فتيحي350344 275324

مدرسة بير انزران بأزياللموىس  المنصوري 350345 325110

ي350346
ز
مدرسة بير انزران بأزياللمولود الزمان 456152

مدرسة بير انزران بأزياللنادية بالل350347 483309

مدرسة بير انزران بأزياللنبيلة لوضيفة350348 357831

امي 350349
ز مدرسة بير انزران بأزياللنجاة  الي  437061

مدرسة بير انزران بأزياللنزهة ازي350350 551665

مدرسة بير انزران بأزياللنرسين ايت تابيا350351 259058

مدرسة بير انزران بأزياللنصيف ريداوي350352 444048
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مدرسة بير انزران بأزياللنعم السوىسي350353 425253

مدرسة بير انزران بأزياللنعيمة بولة350354 354365

مدرسة بير انزران بأزياللنعيمة اعموم350355 607836

مدرسة بير انزران بأزياللنعيمة الزاهري350356 402417

مدرسة بير انزران بأزياللنوال بوزرور350357 319890

ز 350358 مدرسة بير انزران بأزياللنور الدين  تغفي  338870

مدرسة بير انزران بأزياللنور الدين اجبالي350359 472320

ي350360 مدرسة بير انزران بأزياللنورة الصغي  322372

مدرسة بير انزران بأزياللنورة مليح350361 588984

مدرسة بير انزران بأزياللنورة افيون350362 294711

ي350363 مدرسة بير انزران بأزياللنورة حبيب  256025

ي350364
 
مدرسة بير انزران بأزياللهاجر والتان 484706

مدرسة بير انزران بأزياللهاجر التويمي350365 484289

مدرسة بير انزران بأزياللهشام بايموت350366 476757

مدرسة بير انزران بأزياللهشام  اتغيغيت 350367 479488

ي 350368 مدرسة بير انزران بأزياللهشام  التاح  344387

يفة350369 مدرسة بير انزران بأزياللهشام  ابن ش  275656

مدرسة بير انزران بأزياللهشام التونشي350370 483318

ي350371
ز
مدرسة بير انزران بأزياللوداد تغون 476152

مدرسة بير انزران بأزياللوصال الحمداوي350372 322604

مدرسة بير انزران بأزياللوليد ايت دريس350373 306652

ز ايت حدو350374 مدرسة بير انزران بأزياللياسي  370692

ز عماوي350375 مدرسة بير انزران بأزياللياسي  540578

ي350376 مدرسة بير انزران بأزيالليرسى الصغي  322489

مدرسة بير انزران بأزيالليشو مومن350377 416910

مدرسة بير انزران بأزيالليوسف لفراع350378 471346

مدرسة بير انزران بأزيالليوسف ايت اعمارة350379 312375

مدرسة بير انزران بأزيالليوسف تابتوت350380 329352

مدرسة بير انزران بأزيالليوسف تفروت350381 399494

مدرسة بير انزران بأزيالليوسف عتيق350382 429182

مدرسة بير انزران بأزيالليوسف ميمي350383 311645

مدرسة بير انزران بأزيالليوسف كروزي350384 496098
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مدرسة بير انزران بأزيالليوسف  بن تودة350385 333472

مدرسة بير انزران بأزيالليونس واكنو350386 546731

مدرسة بير انزران بأزيالليونس  العروىسي350387 576577
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مدرسة الوحدة بأزياللأحمد فوزي410001 501238

مدرسة الوحدة بأزياللأسامة حالوي410002 272770

مدرسة الوحدة بأزياللأسماء بوكنفو410003 458568

مدرسة الوحدة بأزياللإكرام  نيت بعزى410004 351547

ي410005
مدرسة الوحدة بأزياللإلياس  يزيبز 482320

ي410006
مدرسة الوحدة بأزياللأميمة وراىس  421123

ز قرقوري410007 مدرسة الوحدة بأزياللأمي  508910

ز410008 ز األولبي  مدرسة الوحدة بأزياللأمي  489466

مدرسة الوحدة بأزياللأمينة  ليودي410009 488609

مدرسة الوحدة بأزياللأنس  تائب410010 545299

مدرسة الوحدة بأزياللأنس بلفالح410011 458095

مدرسة الوحدة بأزياللأنس مهداوي 410012 277003

مدرسة الوحدة بأزياللأيمن أخواض410013 346519

ي410014
 
مدرسة الوحدة بأزياللأيوب الصادف 337828

مدرسة الوحدة بأزياللأيوب بنشي410015 289279

مدرسة الوحدة بأزياللأيوب المسكيوي410016 245109

مدرسة الوحدة بأزياللأيوب  خربوش410017 243706

مدرسة الوحدة بأزياللأيوب  الشامي410018 351180

مدرسة الوحدة بأزياللأيوب بوعنان410019 251426

مدرسة الوحدة بأزياللأيوب برزوف410020 347326

مدرسة الوحدة بأزياللابتسام  اوتغزوت 410021 257203

مدرسة الوحدة بأزياللابتسام كمال410022 549396

مدرسة الوحدة بأزياللابراهيم الهرام410023 288137

مدرسة الوحدة بأزياللابراهيم صابري410024 381726

مدرسة الوحدة بأزياللابرهيم امرساو410025 599059

مدرسة الوحدة بأزياللاحساين العطاوي410026 461516

مدرسة الوحدة بأزياللاحمد فتيح410027 268578

مدرسة الوحدة بأزياللاحمد البطاوري410028 425242

مدرسة الوحدة بأزياللادريس  ايت الهندي410029 558491

مدرسة الوحدة بأزياللاسامة الهوس410030 378833

مدرسة الوحدة بأزياللاسام ليموري410031 548431

يدي410032 ز مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل الي  526147
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ز410033 مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل ياسي  477323

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل بازي410034 515102

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل لمنور410035 568134

مدرسة الوحدة بأزياللاعلي الكيحل410036 489735

مدرسة الوحدة بأزياللافروح سعيد410037 287894

ي 410038
ز
مدرسة الوحدة بأزياللالحسنية  واف 306533

ز بوجناح410039 مدرسة الوحدة بأزياللالحسي  252312

ز الرابحي410040 مدرسة الوحدة بأزياللالحسي  460362

مدرسة الوحدة بأزياللالحوزي  محمد 410041 358682

قاوي خلطي410042 مدرسة الوحدة بأزياللالرس  313782

ي410043
ز
قاوي الحمدان مدرسة الوحدة بأزياللالرس  546558

ي االتفاق410044
ز
مدرسة الوحدة بأزياللالغزوان 470987

مدرسة الوحدة بأزياللالمحفوظ العالمي410045 485288

مدرسة الوحدة بأزياللالمصطفز السعيد410046 542426

410047
ز  برغي 

مدرسة الوحدة بأزياللالمصطفز 321417

مدرسة الوحدة بأزياللالمصطفز بوسكور410048 294945

مدرسة الوحدة بأزياللالمهدي  كرادس410049 249855

مدرسة الوحدة بأزياللالمهدي المهدب410050 429150

مدرسة الوحدة بأزياللالمهدي مجيدي 410051 604867

مدرسة الوحدة بأزياللالمهدي ايت عمار 410052 541939

ي410053
ز
مدرسة الوحدة بأزياللالمهدي مامون 614280

مدرسة الوحدة بأزياللالمودن جواد410054 355562

ي فارس410055 مدرسة الوحدة بأزياللالناح  493695

مدرسة الوحدة بأزياللالياس جناوي410056 415314

ي410057
مدرسة الوحدة بأزياللالياس الحسيبز 467366

ي410058
ز
مدرسة الوحدة بأزياللالياس جعدان 526670

مدرسة الوحدة بأزياللاميمة افران410059 533909

ز410060 ز ياسي  مدرسة الوحدة بأزياللامي  366676

ز الكنشية410061 مدرسة الوحدة بأزياللامي  557381

ز نوحي410062 مدرسة الوحدة بأزياللامي  356168

مدرسة الوحدة بأزياللانس بنطاطا410063 426762

مدرسة الوحدة بأزياللانور ايت امبارك410064 352736
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مدرسة الوحدة بأزياللايمان  رحيل410065 390388

مدرسة الوحدة بأزياللايوب وحط410066 328765

مدرسة الوحدة بأزياللايوب يتيوي410067 593375

ي410068
مدرسة الوحدة بأزياللايوب يزيبز 469060

مدرسة الوحدة بأزياللايوب شوراد410069 346376

مدرسة الوحدة بأزياللايوب الشليح410070 616863

ي410071 مدرسة الوحدة بأزياللايوب نح  285242

مدرسة الوحدة بأزياللبتينة المروش410072 563520

ي410073
مدرسة الوحدة بأزياللبثينة ورضز 312039

مدرسة الوحدة بأزياللبدر كمال410074 561444

مدرسة الوحدة بأزياللبدر اسدر410075 461951

مدرسة الوحدة بأزياللبدر لضويــــخ410076 334852

قاوي السالمي410077
مدرسة الوحدة بأزياللبدر الدين الرس  475810

مدرسة الوحدة بأزياللبدر الدين عماري410078 255783

مدرسة الوحدة بأزياللبدرالدين الرادي410079 348172

مدرسة الوحدة بأزياللبسمة عكراش410080 363758

مدرسة الوحدة بأزياللبهيج عبد الحميد410081 255774

مدرسة الوحدة بأزياللبهيحة شكري410082 293965

مدرسة الوحدة بأزياللبوزكري السعيدي410083 286503

مدرسة الوحدة بأزياللبوعزى خباش410084 323716

مدرسة الوحدة بأزياللتوفيق النوري410085 595849

مدرسة الوحدة بأزياللجمال باحدو410086 511764

مدرسة الوحدة بأزياللجمال  عزي410087 520178

مدرسة الوحدة بأزياللجمال أيت يحب  410088 321325

مدرسة الوحدة بأزياللجواد مقبول410089 428287

ي410090
ز
مدرسة الوحدة بأزياللجواد تمان 246280

مدرسة الوحدة بأزياللجواد االسد410091 557928

مدرسة الوحدة بأزياللحسن غنمي410092 410410

مدرسة الوحدة بأزياللحسن يحيوي410093 300775

مدرسة الوحدة بأزياللحسن كروش410094 634090

مدرسة الوحدة بأزياللحسناء قسم410095 555432

مدرسة الوحدة بأزياللحسناء الحساك410096 554031
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ي410097 مدرسة الوحدة بأزياللحسناء لعراح  270116

ي فردوس410098
مدرسة الوحدة بأزياللحمادي عبد الغبز 361763

وك410099 مدرسة الوحدة بأزياللحمزة     المي  326789

ي410100
ز
مدرسة الوحدة بأزياللحمزة  اسمون 516013

مدرسة الوحدة بأزياللحمزة شباكي410101 321062

مدرسة الوحدة بأزياللحمزة اعشيبات410102 503389

ي410103 مدرسة الوحدة بأزياللحمزة ضمي  488246

ي410104 مدرسة الوحدة بأزياللحمزة الحجاح  344179

مدرسة الوحدة بأزياللحمزة عبيد410105 579944

ي410106
مدرسة الوحدة بأزياللحمزة حسبز 580868

مدرسة الوحدة بأزياللحمزة ادريشي410107 252939

مدرسة الوحدة بأزياللحمزة الشاعري 410108 369994

مدرسة الوحدة بأزياللحمزة الصبان410109 331881

مدرسة الوحدة بأزياللحمزة اتشدرت410110 564618

مدرسة الوحدة بأزياللحمزة سقارة410111 336955

ي410112 مدرسة الوحدة بأزياللحمزة الحجاح  280940

مدرسة الوحدة بأزياللحمزة بريك410113 635058

ى410114 مدرسة الوحدة بأزياللحمزة بوش  264229

مدرسة الوحدة بأزياللحمزة اغجدام410115 441789

مدرسة الوحدة بأزياللحميد فريكلة410116 359492

مدرسة الوحدة بأزياللحميد عنالي 410117 539541

مدرسة الوحدة بأزياللحميد زاهوري410118 502836

مدرسة الوحدة بأزياللحميد نارص410119 544438

مدرسة الوحدة بأزياللحميد خلو410120 354167

مدرسة الوحدة بأزياللحنان تشبيب410121 314306

مدرسة الوحدة بأزياللحورية  براح410122 502889

ي410123
ي باىس 

مدرسة الوحدة بأزياللحوسبز 297811

ي410124
مدرسة الوحدة بأزياللحوىس الطرىس  541811

ي410125
مدرسة الوحدة بأزياللحياة  لحسيبز 328901

ي 410126
ز
مدرسة الوحدة بأزياللخالد الثقاف 395168

مدرسة الوحدة بأزياللخالد موكيل410127 276414

مدرسة الوحدة بأزياللخالد ايت مبارك410128 476251
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مدرسة الوحدة بأزياللخالد محبوب410129 499587

مدرسة الوحدة بأزياللخالد بزوا410130 578657

مدرسة الوحدة بأزياللخالد بنحمو410131 623184

مدرسة الوحدة بأزياللخديجة أكنوش410132 415730

مدرسة الوحدة بأزياللخديجة بريان410133 620589

مدرسة الوحدة بأزياللخديجة لعطاوي410134 331017

مدرسة الوحدة بأزياللخديجة الهاشيمي410135 283694

مدرسة الوحدة بأزياللخديجة بقاش410136 423770

مدرسة الوحدة بأزياللخديجة الحمداوي410137 358030

الدين البشي  410138 مدرسة الوحدة بأزياللخي  592835

مدرسة الوحدة بأزياللربيع وحيد410139 308094

ي 410140
ز
مدرسة الوحدة بأزياللرجاء  الزيان 299422

مدرسة الوحدة بأزياللرجاء الضو410141 268282

ي410142
مدرسة الوحدة بأزياللرحان حرىس  556042

ي410143
مدرسة الوحدة بأزياللرشيد العريش  378238

مدرسة الوحدة بأزياللرشيد بوفوس410144 580509

مدرسة الوحدة بأزياللرشيد أوخرموش 410145 624386

مدرسة الوحدة بأزياللرشيد زوهدي410146 416028

مدرسة الوحدة بأزياللرشيد الرتيب410147 260872

ي410148
مدرسة الوحدة بأزياللرضا الغبز 523809

مدرسة الوحدة بأزياللرضا مزيان410149 242605

مدرسة الوحدة بأزياللزايد العطاوي410150 594946

ز410151 مدرسة الوحدة بأزياللزكرباء أحسي  343563

مدرسة الوحدة بأزياللزكرياء اخالي410152 584873

ي410153 مدرسة الوحدة بأزياللزكرياء  الدون  426597

ي 410154
ز
مدرسة الوحدة بأزياللزكرياء التجان 295255

مدرسة الوحدة بأزياللزكرياء مودو410155 534634

مدرسة الوحدة بأزياللزكرياء عسيوي410156 436926

مدرسة الوحدة بأزياللزكرياء كيالي410157 328120

مدرسة الوحدة بأزياللزكرياء زغزاغ410158 253191

مدرسة الوحدة بأزياللزكرياء  تساوت410159 261992

مدرسة الوحدة بأزياللزكرياء غريب410160 362547
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مدرسة الوحدة بأزياللزكرياء بادو410161 245516

مدرسة الوحدة بأزياللزكرياء العاشوري 410162 275443

مدرسة الوحدة بأزياللزهي  فرشاخ410163 323334

مدرسة الوحدة بأزياللسارة لمدون410164 335912

مدرسة الوحدة بأزياللسامي الدين رصيــــح410165 493253

مدرسة الوحدة بأزياللسعد حدروي410166 267557

مدرسة الوحدة بأزياللسعد هللا عدي410167 539571

مدرسة الوحدة بأزياللسعيد وخاعلي410168 384579

مدرسة الوحدة بأزياللسعيد متوكل410169 477075

مدرسة الوحدة بأزياللسعيد بوتخوم410170 621222

مدرسة الوحدة بأزياللسعيدة عابد410171 293756

مدرسة الوحدة بأزياللسفيان  اوبوبكر 410172 275871

مدرسة الوحدة بأزياللسفيان بوالبارود410173 448711

مدرسة الوحدة بأزياللسفيان ايت و مزوار410174 456945

مدرسة الوحدة بأزياللسفيان   بنون410175 596741

مدرسة الوحدة بأزياللسفيان بباي 410176 257741

مدرسة الوحدة بأزياللسفيان  الكرويطي410177 311062

مدرسة الوحدة بأزياللسفيان اشبا410178 512092

مدرسة الوحدة بأزياللسفيان اخويلي410179 423127

ازي410180 ز مدرسة الوحدة بأزياللسفيان الي  361592

مدرسة أزوركي بأزياللسفيان نافيد410181 281837

مدرسة أزوركي بأزياللسكينة افطيطش410182 305513

مدرسة أزوركي بأزياللسكينة طاهري410183 495152

مدرسة أزوركي بأزياللسلم مرشيد410184 548606

مدرسة أزوركي بأزياللسليمان حبيب هللا410185 268185

مدرسة أزوركي بأزياللسمي   الطاهري410186 311505

ي410187
ز
مدرسة أزوركي بأزياللسمي  بنان 348395

مدرسة أزوركي بأزياللسناء اوغيث410188 346978

مدرسة أزوركي بأزياللسناء لعريش410189 483652

مدرسة أزوركي بأزياللسناء اد سعيد410190 589878

مدرسة أزوركي بأزياللسيف الدين  اجماهري410191 629964

ف الفائز410192 مدرسة أزوركي بأزياللش  524930
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مدرسة أزوركي بأزياللشيماء البعبدي410193 319988

مدرسة أزوركي بأزياللشيماء ايت امعنة 410194 557936

مدرسة أزوركي بأزياللشيماء جمعاوي410195 353503

مدرسة أزوركي بأزياللصالح حجار410196 292026

ي410197
ز
مدرسة أزوركي بأزياللصالح عثمان 433642

مدرسة أزوركي بأزياللصالح العصعاص410198 497183

مدرسة أزوركي بأزياللضح الفنجاوي410199 626853

مدرسة أزوركي بأزياللطارق نورالدين410200 590521

مدرسة أزوركي بأزياللعادل بوحاج410201 601964

ز 410202 مدرسة أزوركي بأزياللعادل ياسي  290797

مدرسة أزوركي بأزياللعادل هيالل410203 280661

مدرسة أزوركي بأزياللعبد الجليل لبنان410204 309348

مدرسة أزوركي بأزياللعبد الحق   نعيم410205 396945

مدرسة أزوركي بأزياللعبد الحكيم ساليك410206 429123

ي410207
ز
مدرسة أزوركي بأزياللعبد الحكيم امران 277249

مدرسة أزوركي بأزياللعبد الحليم نوري410208 510180

مدرسة أزوركي بأزياللعبد الرحمان اربيحي410209 523127

مدرسة أزوركي بأزياللعبد الرحمان  بلفرطاس410210 618311

مدرسة أزوركي بأزياللعبد الرحمان اشعو410211 358734

ي410212 مدرسة أزوركي بأزياللعبد الرحيم النصي  538291

مدرسة أزوركي بأزياللعبد الرحيم شليح410213 356816

مدرسة أزوركي بأزياللعبد الرزاق مريد410214 616429

مدرسة أزوركي بأزياللعبد الصمد لحمامي410215 352370

مدرسة أزوركي بأزياللعبد الصمد مجاطي410216 271183

مدرسة أزوركي بأزياللعبد العالي عتيق410217 258461

مدرسة أزوركي بأزياللعبد العالي كبي 410218 257419

مدرسة أزوركي بأزياللعبد الغفور  نوري 410219 456302

ي بضاوي  بضاوي 410220
مدرسة أزوركي بأزياللعبد الغبز 464006

ي410221
 
مدرسة أزوركي بأزياللعبد الكريم شوف 333921

مدرسة أزوركي بأزياللعبد الكريم  العلوي 410222 369690

مدرسة أزوركي بأزياللعبد الكريم فضيل410223 468769

ي 410224
ز
مدرسة أزوركي بأزياللعبد اللطيف  حساف 402490

41246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

مدرسة أزوركي بأزياللعبد هللا بوجبي 410225 488799

مدرسة أزوركي بأزياللعبد المنعم اطويل410226 331466

مدرسة أزوركي بأزياللعبد المول النارصي410227 280859

ي  بوبو 410228 مدرسة أزوركي بأزياللعبد النب  312198

ي410229
ز
مدرسة أزوركي بأزياللعبداالله رحمان 363835

مدرسة أزوركي بأزياللعبدالرحمان كوسكي 410230 247382

ي410231
مدرسة أزوركي بأزياللعبدالرحيم النويب  326747

مدرسة أزوركي بأزياللعبدالرحيم سعيدي410232 574686

مدرسة أزوركي بأزياللعبدالغفور  سعنان410233 622893

مدرسة أزوركي بأزياللعبداللطيف شفيق410234 549231

مدرسة أزوركي بأزياللعبدالهادي اعيش410235 438510

مدرسة أزوركي بأزياللعبدالهادي عليموىس410236 269726

مدرسة أزوركي بأزياللعبدالواحد  الكيد410237 335008

مدرسة أزوركي بأزياللعثمان امليح410238 302352

مدرسة أزوركي بأزياللعزالدين بوعبيدي410239 244280

مدرسة أزوركي بأزياللعزالدين لحدر410240 272275

ي410241
مدرسة أزوركي بأزياللعزيز قشوىس  619076

مدرسة أزوركي بأزياللعزيز ايكان410242 355172

مدرسة أزوركي بأزياللعزيز  فوعاس410243 315305

مدرسة أزوركي بأزياللعزيزي وليد410244 331694

مدرسة أزوركي بأزياللعصام  المضل410245 430764

مدرسة أزوركي بأزياللعصام جميل410246 503264

ي410247
ز
مدرسة أزوركي بأزياللعف  واف 296237

مدرسة أزوركي بأزياللعلي ايت موحا410248 488416

قاع410249 مدرسة أزوركي بأزياللعمر بيز 251058

مدرسة أزوركي بأزياللعواطف ميمي410250 588959

مدرسة أزوركي بأزياللفؤاد منجلي410251 572228

ي410252
مدرسة أزوركي بأزياللفؤاد ورضز 344767

مدرسة أزوركي بأزياللفؤاد بولمان410253 489081

مدرسة أزوركي بأزياللفاطمة الحداد410254 406065

مدرسة أزوركي بأزياللفاطمة الزهراء بيطة410255 503995

مدرسة أزوركي بأزياللفاطمة الزهراء الحمداوي410256 386818

42246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

مدرسة أزوركي بأزياللفاطمة الزهراء قرقاش410257 350113

مدرسة أزوركي بأزياللفايزة بريم410258 574101

مدرسة أزوركي بأزياللفتيحة فخراوي410259 312948

ي410260 مدرسة أزوركي بأزياللفتيحة شهب  464444

مدرسة أزوركي بأزياللفدوى  زكي410261 388541

مدرسة أزوركي بأزياللفريــــح مصمودي410262 555064

مدرسة أزوركي بأزياللفريد حقاوي410263 508357

مدرسة أزوركي بأزياللفريد بوربيع410264 445704

مدرسة أزوركي بأزياللفريد أمزير410265 382160

مدرسة أزوركي بأزياللفيصل نزيه410266 507576

مدرسة أزوركي بأزياللفيصل وعكي410267 465742

مدرسة أزوركي بأزياللكرم ثابت410268 540741

مدرسة أزوركي بأزياللكريم حشالف410269 244207

مدرسة أزوركي بأزياللكريم  زعواطي410270 406338

مدرسة أزوركي بأزياللكمال أيت خافو410271 444081

ي410272
ز
مدرسة أزوركي بأزياللكمال وزن 604420

مدرسة أزوركي بأزياللكمال حجراوي410273 347524

مدرسة أزوركي بأزياللكمال جواد410274 376413

مدرسة أزوركي بأزيالللحسن احنصال410275 471877

ز 410276 مدرسة أزوركي بأزيالللمياء  لحني  273015

مدرسة أزوركي بأزيالللمياء والشيخ410277 328998

مدرسة أزوركي بأزياللليل جوهري410278 496796

مدرسة أزوركي بأزياللليل  بعنو410279 279768

مدرسة أزوركي بأزياللليل  كديد410280 325246

مدرسة أزوركي بأزياللمثال ايت اجو410281 508333

ي410282 مدرسة أزوركي بأزياللمحسن العشان  242320

مدرسة أزوركي بأزياللمحسن بورطال410283 295324

ي410284
ز
مدرسة أزوركي بأزياللمحسن اسمون 334654

ي410285
مدرسة أزوركي بأزياللمحسن حوسبز 394604

ز أبابا410286 مدرسة أزوركي بأزياللمحسي  252682

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد المعناوي410287 260380

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد شوراد 410288 486821
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مدرسة أزوركي بأزياللمحمد  ابسكيض410289 468225

ي410290
ز
مدرسة أزوركي بأزياللمحمد الغزوان 272618

ي410291 مدرسة أزوركي بأزياللمحمد بوش  262984

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد أيت ىسي محند410292 339355

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد وديع 410293 351683

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد الرويشي410294 509148

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد الخي 410295 320960

ة410296 مدرسة أزوركي بأزياللمحمد خضز 586876

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد شنان410297 428370

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد اغريب410298 257336

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد امغار 410299 351331

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد السبغي410300 485076

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد بوحميدي410301 324758

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد فيق410302 285278

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد الضدي410303 309235

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد المصليت410304 311398

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد الطلحاوي410305 460477

ي410306
مدرسة أزوركي بأزياللمحمد زويب  539553

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد شاطر410307 468048

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد لهديلي410308 600369

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد تقات410309 252258

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد ديان410310 270429

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد اليسع410311 343826

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد االدريشي410312 254016

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد الغرىسي410313 599635

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد  لعبدي410314 264716

ي 410315 مدرسة أزوركي بأزياللمحمد الوهان  468421

ي410316
مدرسة أزوركي بأزياللمحمد ضاضز 470986

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد لعفيف410317 475741

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد يحب 410318 473042

ي410319
مدرسة أزوركي بأزياللمحمد مرحز 579045

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد منوا410320 558069
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مدرسة أزوركي بأزياللمحمد النارصي410321 430773

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد الداغمي410322 406921

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد اليور410323 559723

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد بومنصور410324 607692

ز عزيزي علوي410325 مدرسة أزوركي بأزياللمحمد أمي  468416

قاوي410326 ز الرس  مدرسة أزوركي بأزياللمحمد امي  546332

مدرسة أزوركي بأزياللمحمد ايوب حفوض410327 523371

مدرسة أزوركي بأزياللمراد  بوزنار 410328 518201

مدرسة أزوركي بأزياللمراد ملوك410329 254269

مدرسة أزوركي بأزياللمراد طويل410330 409017

مدرسة أزوركي بأزياللمروة جمال410331 486333

ي410332
مدرسة أزوركي بأزياللمريم راضز 329767

مدرسة أزوركي بأزياللمريم رازيق410333 288893

مدرسة أزوركي بأزياللمريم طياف410334 501320

مدرسة أزوركي بأزياللمريم مولخيل410335 584467

مدرسة أزوركي بأزياللمريم كريت410336 394438

مدرسة أزوركي بأزياللمريم بقاش410337 344954

مدرسة أزوركي بأزياللمصطفز كوماش410338 331141

مدرسة أزوركي بأزياللمصطفز ايت لحسن410339 356914

ي410340 مدرسة أزوركي بأزياللمعاد الطالب  249206

قاوي410341 مدرسة أزوركي بأزياللمعاد الرس  269112

مدرسة أزوركي بأزياللمنال أحمري410342 436766

مدرسة أزوركي بأزياللمنصف عراش410343 341951

مدرسة أزوركي بأزياللمبز الخربة410344 289732

مدرسة أزوركي بأزياللمني   خمان 410345 589694

ي410346
مدرسة أزوركي بأزياللمهدي اللطيفز 592924

مدرسة أزوركي بأزياللموالي هشام هشامي410347 479378

ي410348
مدرسة أزوركي بأزياللموالي يوسف البوعيش  256235

ة لكرش410349 مدرسة أزوركي بأزياللمي  334567

مدرسة أزوركي بأزياللنبيل باعي410350 626090

مدرسة أزوركي بأزياللنبيل اكرضان410351 256946

مدرسة أزوركي بأزياللنبيل جواد 410352 337069
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مدرسة أزوركي بأزياللنبيل مدن410353 287720

مدرسة أزوركي بأزياللنبيل دادي410354 423036

مدرسة أزوركي بأزياللنجوى لوضيفة410355 291801

ي410356 مدرسة أزوركي بأزياللنجية الحجاح  363198

مدرسة أزوركي بأزياللنزهة االصل410357 482498

مدرسة أزوركي بأزياللنزهة العلوي410358 499149

مدرسة أزوركي بأزياللنزهة والديغي410359 564907

مدرسة أزوركي بأزياللنعيمة كمال410360 266577

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللنعيمة  السباعي 410361 462638

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللنهيلة مثمر410362 335033

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللنهيلة البنوري410363 597206

د410364 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللنوح الي  587776

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللنورالدين قرباش410365 357332

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللنورالدين الداودي410366 494140

ي410367
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللهدى الحسبز 374244

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللهشام  رشيد410368 322926

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللهشام مدي410369 502490

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللهشام خاظري410370 455052

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللهشام   دحمان410371 327283

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللهشام ابشي 410372 443546

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللهشام بوكيوض410373 437481

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللهشام رحيوي410374 540694

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللهشام االنصاري410375 327254

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللهند هديل410376 295128

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللهيثم كيالي410377 459526

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللهيثم محب410378 257819

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللوائل الزعبولي410379 322699

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللوجدان وراد410380 320685

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللوصال بن حم410381 395234

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللوفاء ايت كرما410382 619598

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللوليد زين العابدين410383 253271

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللوهيب  اوتركا410384 415874
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ي410385
ز
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللياش اسمون 568333

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللياش النارصي410386 514663

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللياش اخيطوش410387 271975

ز اإلبراهيمي410388 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللياسمي  290047

ز الكريمي410389 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللياسمي  275009

ز ابن يحيا410390 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللياسي  539212

ي410391  اوعب 
ز ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللياسي  526853

ز الحطاب410392 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللياسي  579297

ز  دوميا410393 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللياسي  248608

ز سكور410394 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللياسي  430771

ز وغاض410395 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللياسي  434612

ز بنكو410396 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللياسي  282561

ز بوليف410397 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللياسي  585752

ز العتاوي410398 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللياسي  266508

ز      عبدي السالم   410399 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللياسي  549734

ز فارس410400 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللياسي  357234

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليرسا اكريران410401 613331

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليوسف المزوري410402 316217

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليوسف الزهي 410403 356236

ي410404
ز
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليوسف زيتون 401603

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليوسف سهار410405 290772

ي410406
 
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليوسف رازف 475397

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليوسف بنعقا410407 440280

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليوسف بغلول410408 630480

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليوسف السماللي410409 443497

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليوسف زين الدين410410 419198

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليوسف زكري410411 304689

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليوسف ناشيط410412 290689

ي410413
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليوسف خشبز 525445

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليوسف ايت تزناكت410414 626322

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليوسف والمعطي410415 354423

ي410416
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليوسف عكراىس  333122
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ي410417 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليوسف بضز 580584

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليونس نوري410418 377116

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليونس زاوي410419 338533

ي410420
ز
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليونس كمران 317751

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليونس بادي410421 337137

ي410422 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليونس لعتان  477106

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليونس الغرضاف410423 486930

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليونس قهوي410424 584733

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليونس ايت باميلود410425 302330

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزيالليونس  امتوك 410426 361574
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.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علم النفس/علم اإلجتماع/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

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتأحمد لركو360001 274253

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتإخالص بنعثو360002 513879

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتأسماء أبعوش360003 618761

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتإسماعيل هرير360004 307340

ف العرسي360005 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتأش  244341

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتإكرام  أغزاف 360006 261179

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتأنوار بوبكريوي360007 270598

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتأيوب بوزناد360008 245895

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتاحمد  الزاوي360009 564762

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتاسماعيل شاهي360010 354339

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتاسماعيل ايت علي360011 544942

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتاسماعيل  مدكوري360012 412330

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتاسمهان مدان360013 451761

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتالمصطفز ايت حدو360014 330190

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتالمصطفز تكركورت360015 324302

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتامل وقاد 360016 270387

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتايمان ناجح360017 282504

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتبرحو لعميميش360018 326948

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتتوفيق بومركود360019 518053

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتجمال إغرمومري360020 272740

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتجمال آسيف360021 583538

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتجمال جابا360022 335083

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتجواد اهوار360023 289820

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتحدو احنصال360024 419854

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتحسن توفيق360025 383512

ي360026
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتحسن عاطفز 444134

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتحسناء يونشي360027 337280

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتحسناء هموا360028 465861

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتحفيظ االبراهيمي360029 593502

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتحكيم وملوك360030 333135

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتحمزة  محجيب 360031 310172

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتحنان بورغ360032 266767

49246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علم النفس/علم اإلجتماع/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

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتحياة  موايا 360033 306780

ز360034 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتخالد تكزيي  488731

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتخديجة بيطار360035 617198

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناترابحة عبو360036 361694

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناترشيد غاندي360037 606140

ي360038
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناترضوان التيبز 354491

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتزهرة مانو360039 287453

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتزهرة ايتكلتومة360040 288158

ة بكري360041 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتزهي  555069

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتسعيدة العقاوي360042 354321

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتسفيان رضوان360043 554032

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتسكينة بحاري360044 317668

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتسناء فرحات360045 531607

ي360046
ز
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتسهام الحيان 420916

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتشهيد صابر360047 269470

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتصباح أزروال360048 330024

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبد الحميد اتراخت360049 349779

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبد الخالق جابر360050 595702

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبد الرحمان خويا ابراهيم360051 534410

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبد الرفيع أمزيــــغ360052 587060

ي360053 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبد العاطي  طعارح  286788

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبد الكريم  معاين360054 501815

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبد الهادي ايتمرسي360055 578504

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبداالله الغبالي360056 283934

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبدالحق ايسفولة360057 343591

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبدالرزاق  مخلوف 360058 326372

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبدالعاطي الطوبطة360059 271540

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبدالكريم عروب360060 510015

يف360061 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبدالكريم ش  298440

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبي  حميد360062 480191

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعتمان لكليل360063 291464

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعلي سكاك360064 514867

50246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علم النفس/علم اإلجتماع/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

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي360065
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعمر اوحز 409777

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعمران لعرسي360066 282909

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعيش زبرون360067 453972

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعيش رابحي360068 511891

ي360069
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتفاطمة حمبز 353074

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتفتيحة ايت بهوش 360070 548137

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتفضيل هشامي360071 306951

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتقدور العلوي360072 419984

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتلحسن تمسكينت360073 545733

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتلحسن ابن البشي 360074 395341

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتليل أضمان360075 278963

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحسن الزويري360076 298244

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد العيادي360077 512721

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد  الزكراوي 360078 549867

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد شهبون360079 301329

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد امحول360080 344661

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد بوشارب360081 477418

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد بواالراس360082 605284

ي360083
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد خليفز 611153

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد  الزاوي360084 312355

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمراد داود360085 403969

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمريم زوهي  360086 414662

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمريم سكور360087 572155

ي360088  محجون 
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمصطفز 353553

ي اموىس360089
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمصطفز 328319

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمعاد بومركود360090 521412

ي360091 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمني  لعمي  331304

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتنجاة الحلو360092 331971

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتنهيلة رجا360093 520677

ي360094
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتنور الدين  الحقيف  295767

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتهشام تمرة360095 370827

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتهشام الحيان360096 437019

51246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علم النفس/علم اإلجتماع/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

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتوفاء  فاتحي 360097 324926

ز  أبوالحسن360098 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتياسمي  291083

ز البوخاري360099 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتياسي  321879

ي360100
ز
ز اليمان ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتياسي  362795

ي360101
ز
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتيزة  المامون 269602

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتيوسف لمسيح360102 300812

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتيوسف السهلي360103 255197

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتيوسف ادجغي360104 488184

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتيوسف أيت بوهو360105 312749

ي360106
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتيوسف القرىس  251734

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتيوسف مغراوي360107 619202

52246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

مدرسة القدس بأزياللأحمد أوريل380001 278663

مدرسة القدس بأزياللأسماء لغشيم380002 472103

مدرسة القدس بأزياللأسماء  حداوي380003 298132

مدرسة القدس بأزياللأمال الغالي380004 275258

مدرسة القدس بأزياللأمال  جفي 380005 520077

مدرسة القدس بأزياللأمال بنطيش380006 357226

س380007 مدرسة القدس بأزياللأميمة لعتي  254788

مدرسة القدس بأزياللأمينة عزيك380008 535471

مدرسة القدس بأزياللأمينة العمري380009 464955

مدرسة القدس بأزياللإيمان  أيت قاسم 380010 401780

مدرسة القدس بأزياللإيمان المبصوري380011 382028

مدرسة القدس بأزياللإيمان  بوداي 380012 318038

ي380013
مدرسة القدس بأزياللإيمان القريش  250610

مدرسة القدس بأزياللأيوب والباشا380014 317421

ي380015 مدرسة القدس بأزياللأيوب الباح  563176

مدرسة القدس بأزياللأيوب واغزاز380016 266229

مدرسة القدس بأزياللأيوب الخوجة380017 345534

مدرسة القدس بأزياللأيوب رحو380018 399565

مدرسة القدس بأزياللابراهيم جوهر380019 352417

ي380020
مدرسة القدس بأزياللابراهيم التف  358019

مدرسة القدس بأزياللابراهيم أعياط380021 453723

مدرسة القدس بأزياللابراهيم ابالغ380022 521039

مدرسة القدس بأزياللاحمد كركاش380023 465613

مدرسة القدس بأزياللاسامة بنغاء380024 291137

مدرسة القدس بأزياللاسامة احمودو380025 312055

مدرسة القدس بأزياللاسماعيل بومار380026 248572

مدرسة القدس بأزياللاسماعيل الداودي 380027 553549

ي380028
ز
مدرسة القدس بأزياللاسماعيل الكيسان 553066

مدرسة القدس بأزياللاسية خويا380029 550546

ز  ويسكي 380030 مدرسة القدس بأزياللالحسي  302865

مدرسة القدس بأزياللالسعيد اوموي380031 359481

مدرسة القدس بأزياللالمختار  الدرقاوي380032 262071
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مدرسة القدس بأزياللالمصطفز بوعشة380033 293362

ي380034  الدهي 
مدرسة القدس بأزياللالمصطفز 633066

مدرسة القدس بأزياللالمهدي عرباوي380035 325680

مدرسة القدس بأزياللامنية  بوزكراوي 380036 272177

ز دحمان380037 مدرسة القدس بأزياللامي  322886

مدرسة القدس بأزياللانتصار لغليمي380038 354892

ي380039 مدرسة القدس بأزياللانتصار الحاح  257429

ي380040
ز
مدرسة القدس بأزياللانس  كال بنان 551024

مدرسة القدس بأزياللايوب الصالحي380041 352076

مدرسة القدس بأزياللايوب اوفاطنة380042 251413

ي380043 ن 
مدرسة القدس بأزياللبثينة الي  288865

ي380044 مدرسة القدس بأزياللبديعة لب  420701

مدرسة القدس بأزياللبالل أشعضيض380045 539338

ي380046
ز
مدرسة القدس بأزياللبنارص  زن 558631

مدرسة القدس بأزياللبهيجة رباح380047 500048

ة فتحي380048 مدرسة القدس بأزياللبوش  332423

ي380049
مدرسة القدس بأزياللجليلة  حنيبز 343611

مدرسة القدس بأزياللجمال شافغي380050 251965

مدرسة القدس بأزياللجمال كديمي380051 562395

مدرسة القدس بأزياللجميلة احرار380052 381287

مدرسة القدس بأزياللجواهي  أمروس380053 325304

مدرسة القدس بأزياللجيهان صندي380054 461177

مدرسة القدس بأزياللحسام عالمي380055 256829

مدرسة القدس بأزياللحسن رابح380056 314950

مدرسة القدس بأزياللحسن اغزيف380057 382810

مدرسة القدس بأزياللحسن بوزرايب380058 366596

مدرسة القدس بأزياللحسن رافع380059 548783

مدرسة القدس بأزياللحسن ايسكي380060 466271

مدرسة القدس بأزياللحسناء الحديوي380061 566532

مدرسة القدس بأزياللحسناء غفرادي380062 258246

مدرسة القدس بأزياللحسناء اتعفوت380063 254898

مدرسة القدس بأزياللحكيمة بقاس380064 582259
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ي380065
مدرسة القدس بأزياللحليمة خالف  491696

ي380066
مدرسة القدس بأزياللحمزة بلخنش  543173

ي380067
ز
مدرسة القدس بأزياللحمزة لوان 282754

ي380068 مدرسة القدس بأزياللحميد وخب  363541

مدرسة القدس بأزياللحنان  ايت الطالب380069 317817

مدرسة القدس بأزياللحياة الصغي 380070 318310

مدرسة القدس بأزياللحياة  بوسيف380071 559530

مدرسة القدس بأزياللخالد ملوكي380072 360454

مدرسة القدس بأزياللخالد جمال الدين380073 473379

مدرسة القدس بأزياللخالد بوعمر380074 341088

مدرسة القدس بأزياللخالد ازروال380075 291589

مدرسة القدس بأزياللخالد أجبلي380076 430302

مدرسة القدس بأزياللخديجة  أيت عزيزي 380077 396477

ي380078
 
مدرسة القدس بأزياللخديجة الفاروف 437256

ز380079 مدرسة القدس بأزياللخديجة األمي  331479

مدرسة القدس بأزياللخديجة عبالوي380080 346862

مدرسة القدس بأزياللخولة لحباس380081 440149

مدرسة القدس بأزياللدعاء رشيد380082 385431

ز380083 مدرسة القدس بأزياللرجاء اسبعي  586761

مدرسة القدس بأزياللرجاء زهومي380084 508103

مدرسة القدس بأزياللرجاء ابن حدا380085 303327

مدرسة القدس بأزياللرضوان  أقديم380086 261579

مدرسة القدس بأزياللرضوان كوعمر380087 270928

مدرسة القدس بأزياللزكرياء زيدان380088 351253

مدرسة القدس بأزياللزكرياء بوعفية380089 478314

مدرسة القدس بأزياللزهرة  نجيدي380090 309646

مدرسة القدس بأزياللزهور أباري380091 570251

ي380092
مدرسة القدس بأزياللزوهي  اكبز 282246

مدرسة القدس بأزياللزينب البقالي380093 498194

مدرسة القدس بأزياللزينب كريم380094 433872

مدرسة القدس بأزياللزينب  أيت أشبو380095 538277

مدرسة القدس بأزياللزينب عزيز380096 271291
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مدرسة القدس بأزياللسعاد اوح 380097 285182

ي380098
مدرسة القدس بأزياللسعاد يوسفز 312562

مدرسة القدس بأزياللسعد بوزيد380099 323581

مدرسة القدس بأزياللسعيد الحمصوي380100 417175

مدرسة القدس بأزياللسعيد سطيح380101 298243

مدرسة القدس بأزياللسعيد اوزركان380102 459253

مدرسة القدس بأزياللسعيد  اوخرموش380103 332584

مدرسة القدس بأزياللسعيد  الحلو380104 255606

مدرسة القدس بأزياللسفيات بولواز380105 384148

ي380106 مدرسة القدس بأزياللسفيان الزبي  306002

مدرسة القدس بأزياللسكينة العكريش380107 303079

مدرسة القدس بأزياللسكينة عاصيف380108 561013

مدرسة القدس بأزياللسكينة نضي380109 396393

مدرسة القدس بأزياللسليمة المخي 380110 453501

ي380111 مدرسة القدس بأزياللسمي  الشاطب  622484

ة زراب380112 مدرسة القدس بأزياللسمي  382026

مدرسة القدس بأزياللسناء امحول380113 318600

ي380114
مدرسة القدس بأزياللسناء لطفز 543137

مدرسة القدس بأزياللسناء  الديب     380115 424089

مدرسة القدس بأزياللسهام زيان380116 288054

مدرسة القدس بأزياللسهام بولحروف380117 282565

مدرسة القدس بأزياللسهام  الزعراوي 380118 383540

ي380119
مدرسة القدس بأزياللسوكينة الديبز 602296

مدرسة القدس بأزياللشيماء  رجدال380120 306709

مدرسة القدس بأزياللشيماء الشمراحي380121 268507

وحي380122 مدرسة القدس بأزياللشيماء مرس  258356

مدرسة القدس بأزياللعائشة باخا380123 496496

مدرسة القدس بأزياللعادل لمزغب380124 540796

مدرسة القدس بأزياللعبد الجليل البدر380125 298256

مدرسة القدس بأزياللعبد الحميد مؤتمي 380126 508867

مدرسة القدس بأزياللعبد الحميد مودو380127 478375

مدرسة القدس بأزياللعبد الحي  غشتي 380128 327382
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مدرسة القدس بأزياللعبد العزيز ابورك380129 340381

ي المنصوري380130
مدرسة القدس بأزياللعبد الغبز 350658

ي380131 مدرسة القدس بأزياللعبد الكريم الديان  435842

مدرسة القدس بأزياللعبد الكريم لحرور380132 425842

مدرسة القدس بأزياللعبد هللا اعمر380133 422017

يف380134 مدرسة القدس بأزياللعبد هللا ش  472507

ي380135
 
مدرسة القدس بأزياللعبد الهادي  شوف 557379

ي380136 مدرسة القدس بأزياللعبد الهادي طالب  600606

مدرسة القدس بأزياللعبداالله طالب380137 386631

ز380138 مدرسة القدس بأزياللعبدالرحمان المسكي  289867

مدرسة القدس بأزياللعبدالرحمان ازكي380139 248826

مدرسة القدس بأزياللعبدالرحيم عماوي380140 280216

مدرسة القدس بأزياللعبدالرحيم بوغنو380141 382022

مدرسة القدس بأزياللعبدالرحيم ايتمغريت380142 509040

مدرسة القدس بأزياللعبدالرزاق دنان 380143 546448

مدرسة القدس بأزياللعبدالصمد بنحجو380144 501533

ي380145 مدرسة القدس بأزياللعبدالفتاح لعسي  257029

ي380146
مدرسة القدس بأزياللعبدالقادر حف  269288

مدرسة القدس بأزياللعبدالكريم ايت منصور380147 246471

اعت380148 مدرسة القدس بأزياللعبدهللا  تشي  316335

مدرسة القدس بأزياللعبدالمجيد خداش380149 302448

مدرسة القدس بأزياللعبدالواحد اسكور380150 559522

مدرسة القدس بأزياللعثمان أين حيشي380151 482761

اوي 380152 مدرسة القدس بأزياللعثمان عي  359972

ف الدين380153 مدرسة القدس بأزياللعز ش  403297

مدرسة القدس بأزياللعزيز بويزدم380154 342176

مدرسة القدس بأزياللعزيز مصمودي380155 306211

مدرسة القدس بأزياللعزيزة الرمادي380156 305250

مدرسة القدس بأزياللعصام ايت بوصحيب380157 555094

مدرسة القدس بأزياللعصام اوزال380158 574392

مدرسة القدس بأزياللعلي ايت حمو380159 278227

مدرسة القدس بأزياللعماد اوشتاشن380160 291505
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مدرسة القدس بأزياللعمر بوعبيد380161 611127

مدرسة القدس بأزياللعيش  اجنا 380162 289776

مدرسة القدس بأزياللغزالن سقراط380163 488536

مدرسة القدس بأزياللفاروزة الصبار380164 251802

مدرسة القدس بأزياللفاطمة العلوي380165 243767

مدرسة القدس بأزياللفاطمة عال380166 537024

مدرسة القدس بأزياللفاطمة الزهراء اجاعلي380167 337509

مدرسة القدس بأزياللفاطمة الزهراء  ابوالطفيل 380168 265020

مدرسة القدس بأزياللفاطمة الزهراء لمدن380169 348343

مدرسة القدس بأزياللفاطمة الزهراء  قرباب 380170 297570

مدرسة القدس بأزياللفاطمة الزهراء سالم380171 324677

ي380172 مدرسة القدس بأزياللفاطمة الزهراء الفقي  260789

مدرسة القدس بأزياللفتيحة   منسكي380173 262359

مدرسة القدس بأزياللفرح بودينة380174 330142

مدرسة القدس بأزياللفيصل ليحضار380175 432043

مدرسة القدس بأزياللكريمة ابهو380176 320947

مدرسة القدس بأزياللكمال حشاد380177 313674

مدرسة القدس بأزياللكوتر الدنياوي380178 280132

مدرسة القدس بأزياللكوثر فالح 380179 244738

ي 380180
يفز مدرسة القدس بأزيالللحسن  الرس  346095

مدرسة القدس بأزيالللحسن عبو380181 353406

مدرسة القدس بأزياللمارية الرسبوت380182 293423

مدرسة القدس بأزياللمحسن روان380183 344275

مدرسة القدس بأزياللمحسن قافو380184 328625

مدرسة القدس بأزياللمحسن الفتيح380185 286538

مدرسة القدس بأزياللمحماد  عزيز380186 270882

مدرسة القدس بأزياللمحماد  زيدان 380187 463816

مدرسة القدس بأزياللمحمد حموش 380188 330268

مدرسة القدس بأزياللمحمد مكيمل380189 280998

مدرسة القدس بأزياللمحمد االبراهيمي 380190 312077

ي380191
مدرسة القدس بأزياللمحمد بومحراىس  303112

مدرسة القدس بأزياللمحمد غسان380192 322877
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ي380193
ز
مدرسة القدس بأزياللمحمد همون 249317

مدرسة القدس بأزياللمحمد مداح380194 576186

ي380195
مدرسة القدس بأزياللمحمد حسبز 550252

مدرسة القدس بأزياللمحمد ايت عيشة380196 284800

مدرسة القدس بأزياللمحمد أحدو380197 546965

مدرسة القدس بأزياللمحمد احانو 380198 501895

مدرسة القدس بأزياللمحمد  افقي  380199 566510

مدرسة القدس بأزياللمحمد خرتموش 380200 459302

ان380201 مدرسة القدس بأزياللمحمد جي  254793

مدرسة القدس بأزياللمحمد رحمون380202 294604

مدرسة القدس بأزياللمحمد  تنضوفت 380203 380870

مدرسة القدس بأزياللمحمد ايت مامة 380204 327735

مدرسة القدس بأزياللمحمد العنكود380205 348677

ي380206
مدرسة القدس بأزياللمحمد لكروىس  327669

ي380207
مدرسة القدس بأزياللمحمد لطفز 385249

مدرسة القدس بأزياللمحمد ايت خافو380208 393040

ي احدو380209
ز
مدرسة القدس بأزياللمدن 340990

مدرسة القدس بأزياللمراد النارصي380210 245539

مدرسة القدس بأزياللمراد خليل380211 366035

مدرسة القدس بأزياللمروان ا لنوالي380212 433586

مدرسة القدس بأزياللمرية  لمنور 380213 415189

مدرسة القدس بأزياللمريم احنحاو380214 593624

مدرسة القدس بأزياللمريم احمامة380215 351460

مدرسة القدس بأزياللمريم بوركبة380216 373011

ي380217
ز
مدرسة القدس بأزياللمريم العدنان 420633

مدرسة القدس بأزياللمريم رحمون380218 333356

مدرسة القدس بأزياللمريمة صابر380219 313404

مدرسة القدس بأزياللمصطفز لمعاون380220 266064

ي380221
مدرسة القدس بأزياللمصطفز القاضز 479355

مدرسة القدس بأزياللمصطفز  العيدي 380222 478114

مدرسة القدس بأزياللمصطفز بليش380223 482079

 اقبلي380224
مدرسة القدس بأزياللمصطفز 304977
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مدرسة القدس بأزياللمعاد ايت مسكور380225 549989

مدرسة القدس بأزياللمنية افضيل380226 310302

ي380227
ز
مدرسة القدس بأزياللموح وزن 592079

مدرسة القدس بأزياللموىس اللوزي380228 463971

مدرسة القدس بأزياللمونة رياح380229 285942

مدرسة القدس بأزياللميمون ورهي380230 509539

مدرسة القدس بأزياللنادية  وإيزة380231 345216

ي380232
مدرسة القدس بأزياللنادية موتمبز 326112

مدرسة القدس بأزياللنبيل اوعمر380233 260405

مدرسة القدس بأزياللنبيل بوخريصي380234 310368

مدرسة القدس بأزياللنرسين حمام380235 403547

مدرسة القدس بأزياللنعيمة طاليب380236 488898

ي380237
مدرسة القدس بأزياللنور الدين لطفز 535856

مدرسة القدس بأزياللنورالدين حليم380238 253046

مدرسة القدس بأزياللنورالدين  باخوش380239 378042

مدرسة القدس بأزياللهاجر صباري380240 290965

مدرسة القدس بأزياللهبة طاكي380241 344809

مدرسة القدس بأزياللهشام اتكو380242 558456

مدرسة القدس بأزياللهشام  الكيحل380243 327332

مدرسة القدس بأزياللهند مرشد380244 286774

مدرسة القدس بأزياللهند كراج380245 451597

ي380246
 
مدرسة القدس بأزياللهند والتان 313454

مدرسة القدس بأزياللهند حكيم380247 286388

مدرسة القدس بأزياللوجدان راجيح380248 324089

مدرسة القدس بأزياللوداد بودادي380249 512710

ي380250 مدرسة القدس بأزياللوسام حبيب  254966

مدرسة القدس بأزياللوسيم ايت الغروش380251 354424

مدرسة القدس بأزياللوصال الصيلي380252 386817

مدرسة القدس بأزياللوفاء العلوي380253 601701

مدرسة القدس بأزياللوليد الفيض380254 280521

ز مرادي380255 مدرسة القدس بأزياللياسي  311828

ز والمختار380256 مدرسة القدس بأزياللياسي  272849
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ز مخلصي380257 مدرسة القدس بأزياللياسي  288696

ز كريم380258 مدرسة القدس بأزياللياسي  344798

ز امروس380259 مدرسة القدس بأزياللياسي  339991

ز الزماندي380260 مدرسة القدس بأزياللياسي  337790

ز كروم380261 مدرسة القدس بأزياللياسي  290991

ي380262
ز بوحوىس  مدرسة القدس بأزياللياسي  394637

مدرسة القدس بأزيالليرسى أيت قاىسي380263 246826

ز عالوي380264 مدرسة القدس بأزيالليسي  309520

مدرسة القدس بأزيالليوسف فاضلي380265 442301

مدرسة القدس بأزيالليوسف سهيل380266 344869

مدرسة القدس بأزيالليوسف عمراوي 380267 390430

مدرسة القدس بأزيالليوسف  ايدو380268 303746

مدرسة القدس بأزيالليونس أيت لحسن380269 324700

مدرسة القدس بأزيالليونس طلحة380270 609125

مدرسة القدس بأزيالليونس  اغريس380271 431041

مدرسة القدس بأزيالليونس أللهو380272 283842
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مدرسة وادي الذهب بأزياللإبراهيم شهيدي330001 605296

مدرسة وادي الذهب بأزياللأسماء القنفوري330002 623995

مدرسة وادي الذهب بأزياللإسماعيل  أمتوك 330003 570086

اق مباركي330004
مدرسة وادي الذهب بأزياللإش  319738

مدرسة وادي الذهب بأزياللإكرام  أمروس 330005 596038

مدرسة وادي الذهب بأزياللإلهام عدو330006 403209

مدرسة وادي الذهب بأزياللإلهام بوقدير330007 343331

ي330008 مدرسة وادي الذهب بأزياللأمال الحضز 513273

مدرسة وادي الذهب بأزياللأمل باقلي330009 279508

مدرسة وادي الذهب بأزياللأميمة مراد330010 275244

يدي330011 ز مدرسة وادي الذهب بأزياللأنس الي  253161

مدرسة وادي الذهب بأزياللأيوب  جمال330012 261197

ي330013
مدرسة وادي الذهب بأزياللأيوب فرىس  542421

مدرسة وادي الذهب بأزياللابتسام نائح330014 292600

مدرسة وادي الذهب بأزياللاحمد ونص330015 273080

مدرسة وادي الذهب بأزياللادريس مزوز330016 356211

مدرسة وادي الذهب بأزياللاسماء باري330017 292333

مدرسة وادي الذهب بأزياللاسماء حمديس330018 355817

مدرسة وادي الذهب بأزياللاسماعيل بن عيش330019 465597

مدرسة وادي الذهب بأزياللاسماعيل رشيد330020 347741

مدرسة وادي الذهب بأزياللاسماعيل لغزالي330021 259012

مدرسة وادي الذهب بأزياللاسماعيل اباش330022 352853

مدرسة وادي الذهب بأزياللاسماعيل جباري330023 468217

ي 330024
ي  عبد الغبز مدرسة وادي الذهب بأزياللالباح  333716

ز بونافع330025 مدرسة وادي الذهب بأزياللالحسي  306144

مدرسة وادي الذهب بأزياللالسعدية  الطالب 330026 480361

قاوي بخان330027 مدرسة وادي الذهب بأزياللالرس  549668

ي330028
مدرسة وادي الذهب بأزياللالمحفوظ القرىس  361482

مدرسة وادي الذهب بأزياللالمختار العزري330029 289893

مدرسة وادي الذهب بأزياللالمصطفز بويزران330030 473281

مدرسة وادي الذهب بأزياللالمهدي الحكيمي330031 318334

مدرسة وادي الذهب بأزياللالمهدي بوسيف330032 510585
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مدرسة وادي الذهب بأزياللالهام مقدار330033 292376

مدرسة وادي الذهب بأزياللالياس  لخديم330034 576019

مدرسة وادي الذهب بأزياللاميمة زاعري330035 477530

مدرسة وادي الذهب بأزياللاميمة اعطار330036 299306

ز قجيم330037 مدرسة وادي الذهب بأزياللامي  565093

ي330038
ز  بوتشيش  مدرسة وادي الذهب بأزياللامي  483821

مدرسة وادي الذهب بأزياللامينة سالم330039 551543

مدرسة وادي الذهب بأزياللاناس امغري330040 462789

و330041 مدرسة وادي الذهب بأزياللانتصار عمي  309854

مدرسة وادي الذهب بأزياللانتصار حطاطي330042 286647

مدرسة وادي الذهب بأزياللانس عبد الحميد  العالمي330043 546191

مدرسة وادي الذهب بأزياللايوب عسو330044 435136

ي330045
ز
مدرسة وادي الذهب بأزياللايوب العاف 290705

مدرسة وادي الذهب بأزياللبدر ادهيلي330046 252835

مدرسة وادي الذهب بأزياللبدر زيزال330047 571908

ى انسل330048 مدرسة وادي الذهب بأزياللبرس  355100

ى مشاش330049 مدرسة وادي الذهب بأزياللبرس  328927

ى والخش 330050 مدرسة وادي الذهب بأزياللبرس  246467

ي330051
 
مدرسة وادي الذهب بأزياللبهيجة شوف 454355

330052
مدرسة وادي الذهب بأزياللبوجمعة تزوضز 452662

ي حسناء330053
ز
مدرسة وادي الذهب بأزياللتجان 307858

مدرسة وادي الذهب بأزياللتوفيق ايتباسو330054 488737

مدرسة وادي الذهب بأزياللتوفيق جمال330055 540600

ان عادري330056 مدرسة وادي الذهب بأزياللجي  476983

مدرسة وادي الذهب بأزياللجمال   ازطام330057 411020

مدرسة وادي الذهب بأزياللجمال ايت نبارك330058 354362

مدرسة وادي الذهب بأزياللجمال حجراوي330059 495141

مدرسة وادي الذهب بأزياللحافض برهوش330060 398362

مدرسة وادي الذهب بأزياللحسن اوكري330061 534334

مدرسة وادي الذهب بأزياللحسناء البيار330062 467383

ي اقبيش330063
مدرسة وادي الذهب بأزياللحسبز 417051

مدرسة وادي الذهب بأزياللحفصة معروف330064 317763
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مدرسة وادي الذهب بأزياللحفيظ الزاهري330065 554958

مدرسة وادي الذهب بأزياللحفيظة  معزة 330066 267075

مدرسة وادي الذهب بأزياللحمزة اوعزى330067 485901

مدرسة وادي الذهب بأزياللحمزة  الصغراوي330068 528851

مدرسة وادي الذهب بأزياللحمزة الخياطي 330069 295969

ي330070 مدرسة وادي الذهب بأزياللحمزة العني  381106

ي330071
ز
مدرسة وادي الذهب بأزياللحمزة الوشوان 253018

مدرسة وادي الذهب بأزياللحميد تمام330072 556704

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد خمشي330073 523978

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد  بوسب 330074 324279

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة حلبة330075 253158

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة واوزي330076 316069

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة  ايت حدو 330077 250550

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة جكان330078 555849

مدرسة وادي الذهب بأزياللخولة كسوس330079 326095

مدرسة وادي الذهب بأزياللدنيا  العابدي 330080 336427

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء رامي 330081 352773

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء  االسوي330082 243250

ي330083
 
مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد زلمان 241495

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد  ديناوي 330084 573735

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد بحمي330085 243983

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد ايت بوشوي330086 604886

مدرسة وادي الذهب بأزياللرضوان ايت بنعيش330087 448555

مدرسة وادي الذهب بأزياللزكرياء ايت سيدي احماد330088 327301

ي330089
مدرسة وادي الذهب بأزياللزكرياء مومبز 542358

مدرسة وادي الذهب بأزياللزكية عاطلي330090 360194

ي330091
ز
مدرسة وادي الذهب بأزياللزهي   الزهوان 258932

مدرسة وادي الذهب بأزياللزهي  بشكرة330092 266947

مدرسة وادي الذهب بأزياللزينب الرغاي330093 293672

مدرسة وادي الذهب بأزياللزينب اشعائلة330094 304968

مدرسة وادي الذهب بأزياللزينب بوجديك330095 360512

ي330096
مدرسة وادي الذهب بأزياللزينب زخنيبز 290860
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مدرسة وادي الذهب بأزياللزينب عطفاوي330097 355361

مدرسة وادي الذهب بأزياللسارة مكور330098 287701

ي330099
مدرسة وادي الذهب بأزياللسارة لطفز 382462

مدرسة وادي الذهب بأزياللسعيد هموري330100 356644

مدرسة وادي الذهب بأزياللسعيد ايت منصور330101 547433

مدرسة وادي الذهب بأزياللسعيد  ايت اقديم 330102 400224

مدرسة وادي الذهب بأزياللسعيدة نحيلة330103 540978

همي330104 مدرسة وادي الذهب بأزياللسكينة الي  342822

مدرسة وادي الذهب بأزياللسكينة شادلي330105 467012

ي330106 مدرسة وادي الذهب بأزياللسكينة صي  320998

مدرسة وادي الذهب بأزياللسلوى اغريب330107 511160

مدرسة وادي الذهب بأزياللسلوى عربوي 330108 314540

مدرسة وادي الذهب بأزياللسمي  اشهب330109 253004

مدرسة وادي الذهب بأزياللسناء وحاس330110 418135

مدرسة وادي الذهب بأزياللسناء ايت تعموت330111 301434

ي330112
ز
مدرسة وادي الذهب بأزياللسهام مرجان 268312

مدرسة وادي الذهب بأزياللسومية ورحو330113 312649

مدرسة وادي الذهب بأزياللسومية ورباط330114 281786

مدرسة وادي الذهب بأزياللشادية اتكالوت330115 502536

ف الدين مكريم330116 مدرسة وادي الذهب بأزياللش  267021

مدرسة وادي الذهب بأزياللشفيق لعزيري330117 285263

مدرسة وادي الذهب بأزياللصوفيا عالموا330118 271451

مدرسة وادي الذهب بأزياللصوفيا  المزواري330119 319432

مدرسة وادي الذهب بأزياللطارق بوجداين330120 588709

مدرسة وادي الذهب بأزياللعادل اوشي330121 517302

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد االله  جياد 330122 323161

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد الحكيم عاللي330123 359210

ز330124 مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد الرحمان ياسي  384618

اعت330125 مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد الرحيم تشي  466081

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد الرحيم ناجم330126 351930

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد الرزاق امدجار330127 433456

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد الصمد بنطاطا330128 295510
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مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد العزيز البكاري330129 274479

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد العزيز هاجوج330130 554888

ي بنوي330131
ز
مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد الغان 292609

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد الكريم الصحراوي330132 366441

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد هللا خويا ابراهيم330133 310601

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد هللا ايت علي330134 504900

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد المالك كري330135 468823

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد المجيد االعرسي330136 518459

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد الواحد صدوق330137 293148

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبدالجليل هرى330138 484310

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبدالحق  ايت الجياللي330139 273790

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبدالعزيز  باكا330140 545883

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبدالكبي  الخسيم330141 565898

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبدهللا  المعقول 330142 503068

مدرسة وادي الذهب بأزياللعزالدين شداد330143 529011

ي330144
مدرسة وادي الذهب بأزياللعزالدين حسبز 562387

مدرسة وادي الذهب بأزياللعزيزة نجاح330145 363601

مدرسة وادي الذهب بأزياللعصام عيشي330146 457623

مدرسة وادي الذهب بأزياللعلي أوعثمان330147 323801

مدرسة وادي الذهب بأزياللعلي  ادريشي330148 492701

مدرسة وادي الذهب بأزياللعلي موجان330149 254491

مدرسة وادي الذهب بأزياللعماد قرواوي330150 246277

اح330151 مدرسة وادي الذهب بأزياللعمر اش  328086

ز330152 مدرسة وادي الذهب بأزياللعيش  ايت حسي  465119

مدرسة وادي الذهب بأزياللغزالن ايت تخوش330153 411699

مدرسة وادي الذهب بأزياللغزالن ازلماضن330154 242624

ي330155
مدرسة وادي الذهب بأزياللغيبى لوديبز 329739

مدرسة وادي الذهب بأزياللفاطمة اكرام330156 517727

مدرسة وادي الذهب بأزياللفاطمة وتفلغات330157 294660

مدرسة وادي الذهب بأزياللفاطمة الجديدي330158 491175

مدرسة وادي الذهب بأزياللفاطمة الزهراء بها اعلي330159 414310

مدرسة وادي الذهب بأزياللفاطمة الزهراء الزغاب330160 288873
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مدرسة وادي الذهب بأزياللفاطمة الزهراء أيت لعريف330161 311526

مدرسة وادي الذهب بأزياللفاطمة الزهراء موماد330162 555276

ي 330163
ز
مدرسة وادي الذهب بأزياللفدوى  مدان 286747

مدرسة وادي الذهب بأزياللكريمة شالل330164 355056

مدرسة وادي الذهب بأزياللكريمة أيت خويا لحسن330165 451101

مدرسة وادي الذهب بأزياللكمال بوزلكي330166 270167

ة  بوحاجة330167 ز مدرسة وادي الذهب بأزياللكيز 537751

مدرسة وادي الذهب بأزياللكوثر ويبمح330168 608212

مدرسة وادي الذهب بأزيالللببز اوربيط330169 353517

مدرسة وادي الذهب بأزيالللببز جوادي330170 574216

مدرسة وادي الذهب بأزيالللحسن شهيد330171 277701

ز  عبد الغفور330172 مدرسة وادي الذهب بأزيالللحني  592220

مدرسة وادي الذهب بأزيالللمياء بوهاللي330173 316824

مدرسة وادي الذهب بأزياللليل  العلمي330174 440765

مدرسة وادي الذهب بأزياللمجيد عماري330175 433291

مدرسة وادي الذهب بأزياللمحسن الصابري 330176 242511

ي 330177
ز
مدرسة وادي الذهب بأزياللمحسن  الحمدان 324955

مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد قوري330178 282081

مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد بنعلي330179 517495

ي330180
مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد القاضز 358416

مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد زغار330181 293041

مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد صابور330182 607749

مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد زين الدين330183 333352

مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد الشامي330184 335753

مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد مني 330185 358964

مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد لعشي 330186 305121

ي330187 مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد طالب  432603

مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد احميد330188 288601

مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد عمراوي330189 251655

مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد بديع 330190 340615

مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد دريسو330191 287563

مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد بوفارس330192 293468
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ي 330193 ز  البصي  مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد أمي  325088

مدرسة وادي الذهب بأزياللمراد السعيدي330194 548477

مدرسة وادي الذهب بأزياللمريم يوسيان330195 242585

مدرسة وادي الذهب بأزياللمريم وردي330196 516395

مدرسة وادي الذهب بأزياللمريم  ليم330197 343506

مدرسة وادي الذهب بأزياللمريم  شامو330198 561504

مدرسة وادي الذهب بأزياللمصطفز خويا ابراهيم330199 340517

مدرسة وادي الذهب بأزياللمصطفز اغبالو330200 483822

مدرسة وادي الذهب بأزياللمعاد ابركوكس330201 258780

مدرسة وادي الذهب بأزياللمليكة اتعمرت330202 350474

مدرسة وادي الذهب بأزياللمليكة عساري 330203 523824

مدرسة وادي الذهب بأزياللمليكة بوتخوم330204 399974

مدرسة وادي الذهب بأزياللمليكة طزيت330205 513234

مدرسة وادي الذهب بأزياللموالي اسماعيل الفاللي330206 498697

مدرسة وادي الذهب بأزياللمولود أزضوض330207 357231

مدرسة وادي الذهب بأزياللنادية  بن جده330208 319543

مدرسة وادي الذهب بأزياللنادية مسلم330209 433635

مدرسة وادي الذهب بأزياللنارص جميل330210 272579

ي330211
مدرسة وادي الذهب بأزياللنافع  اليوسفز 348365

مدرسة وادي الذهب بأزياللنبيل عال330212 385788

مدرسة وادي الذهب بأزياللنجاة طوش330213 579385

مدرسة وادي الذهب بأزياللنجاة لحلو330214 584541

مدرسة وادي الذهب بأزياللنجاة صبار330215 316582

ي330216
ز
مدرسة وادي الذهب بأزياللنجاة الحالن 288594

مدرسة وادي الذهب بأزياللندى منصور330217 529288

مدرسة وادي الذهب بأزياللنرسين لمرزق330218 535396

مدرسة وادي الذهب بأزياللنعيمة المركوا330219 330214

مدرسة وادي الذهب بأزياللنعيمة اهدى330220 262386

مدرسة وادي الذهب بأزياللنعيمة  وعزان 330221 336778

ي330222
ز
مدرسة وادي الذهب بأزياللنهاد الريحان 258099

ام330223 مدرسة وادي الذهب بأزياللنهيلة الكي  260650

مدرسة وادي الذهب بأزياللنورالدين امروس330224 404522
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مدرسة وادي الذهب بأزياللنورة عزاوي330225 618793

مدرسة وادي الذهب بأزياللهاجر العيبود330226 416706

مدرسة وادي الذهب بأزياللهاجر  بنغاء330227 411895

مدرسة وادي الذهب بأزياللهاجر إحسان  المكاوي330228 270482

مدرسة وادي الذهب بأزياللهشام بديع330229 338702

مدرسة وادي الذهب بأزياللهشام بنغانم330230 241632

مدرسة وادي الذهب بأزياللهشام    الزروالي 330231 350957

مدرسة وادي الذهب بأزياللهند أوقسو330232 463748

مدرسة وادي الذهب بأزياللوثاب محمد نبيل330233 341348

مدرسة وادي الذهب بأزياللوسيم عيبودي330234 257747

ي330235
ز
مدرسة وادي الذهب بأزياللوصال الواف 270984

مدرسة وادي الذهب بأزياللوصال  يزيد 330236 245316

مدرسة وادي الذهب بأزياللوصال تانساوي330237 241458

مدرسة وادي الذهب بأزياللوفاء سفي 330238 431596

مدرسة وادي الذهب بأزياللوليد زيدون330239 279222

ي330240
ز
مدرسة وادي الذهب بأزيالليرسى العاف 359292

مدرسة وادي الذهب بأزيالليوسف مهموز330241 294749

مدرسة وادي الذهب بأزيالليوسف بن عدي330242 547656

مدرسة وادي الذهب بأزيالليوسف بوسب 330243 246534

مدرسة وادي الذهب بأزيالليونس احاسوس330244 602812

مدرسة وادي الذهب بأزيالليونس أبري330245 249764
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مدرسة المنظر الجميل بأفورارأسماء ايت مزوار 310001 488928

مدرسة المنظر الجميل بأفورارأسماء ماحي310002 285948

مدرسة المنظر الجميل بأفورارأسماء  أنشكي310003 530068

مدرسة المنظر الجميل بأفورارآسيا الحامض310004 433334

مدرسة المنظر الجميل بأفورارإكرام مؤدن310005 544451

ي310006
 
مدرسة المنظر الجميل بأفورارأمال خرفان 423314

ي310007
ز
مدرسة المنظر الجميل بأفورارأمال منون 423079

مدرسة المنظر الجميل بأفورارأمان  حديدة310008 605565

مدرسة المنظر الجميل بأفورارأميمة زوبي 310009 465581

مدرسة المنظر الجميل بأفورارأمينة سيدنا310010 617358

مدرسة المنظر الجميل بأفورارإيمان  التالوي310011 334126

مدرسة المنظر الجميل بأفورارأيوب وجوظن310012 340316

ي310013
 
مدرسة المنظر الجميل بأفورارابتسام الدمنان 509227

ي310014
مدرسة المنظر الجميل بأفورارابتسام الراضز 318491

مدرسة المنظر الجميل بأفورارابراهيم صفصاف310015 384249

مدرسة المنظر الجميل بأفورارابراهيم شكري310016 276698

مدرسة المنظر الجميل بأفورارابرهيم اعبوش310017 384950

مدرسة المنظر الجميل بأفوراراحالم مازوز310018 426374

مدرسة المنظر الجميل بأفوراراحالم حريري310019 273827

ي310020
ز
مدرسة المنظر الجميل بأفوراراحالم الصبيان 309687

مدرسة المنظر الجميل بأفوراراحماد نازه310021 285618

مدرسة المنظر الجميل بأفوراراحماد اوعلي310022 272972

مدرسة المنظر الجميل بأفوراراحمد صادكي310023 363974

مدرسة المنظر الجميل بأفوراراحمد خالد310024 415231

مدرسة المنظر الجميل بأفورارادريس جمال310025 327119

ي310026 مدرسة المنظر الجميل بأفورارازهور طنح  334584

مدرسة المنظر الجميل بأفورارازهور مجدي310027 411819

مدرسة المنظر الجميل بأفوراراسامة الكرناوي310028 289016

ي310029
 
مدرسة المنظر الجميل بأفوراراسماء اكون 303101

مدرسة المنظر الجميل بأفوراراسماء ايت عالل310030 315274

مدرسة المنظر الجميل بأفوراراسماء بن العالم310031 289806

مدرسة المنظر الجميل بأفوراراسماء فاضل310032 244632
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مدرسة المنظر الجميل بأفوراراسماء مودنيب310033 341510

مدرسة المنظر الجميل بأفوراراسماعيل  واحمان 310034 338765

مدرسة المنظر الجميل بأفوراراسماعيل أحنصال310035 443122

مدرسة المنظر الجميل بأفوراراسماعيل ايتباعزا310036 252124

مدرسة المنظر الجميل بأفوراراسماعيل ابوح310037 562164

مدرسة المنظر الجميل بأفوراراسية  داودي310038 521844

مدرسة المنظر الجميل بأفوراراكرام زكي310039 255152

مدرسة المنظر الجميل بأفوراراكرام عبو310040 434783

ي310041
ز
مدرسة المنظر الجميل بأفورارالحبيب صفوان 481725

ز بوانو310042 مدرسة المنظر الجميل بأفورارالحسي  250727

ز الفالحي310043 مدرسة المنظر الجميل بأفورارالحسي  473262

مدرسة المنظر الجميل بأفورارالزهرة مشهوري310044 384367

مدرسة المنظر الجميل بأفورارالسعدية حامريش310045 359378

مدرسة المنظر الجميل بأفورارالسعدية  ايت بري310046 489638

مدرسة المنظر الجميل بأفورارالسعيد اجليليم310047 262248

مدرسة المنظر الجميل بأفورارالسعيد مخلوف310048 274545

ي310049
ز
ي اشبان مدرسة المنظر الجميل بأفورارالعرن  546408

مدرسة المنظر الجميل بأفورارالمصطفز  عقيت310050 282099

مدرسة المنظر الجميل بأفورارالمصطفز رضوان310051 468133

مدرسة المنظر الجميل بأفورارالمصطفز بنوري310052 401640

مدرسة المنظر الجميل بأفورارالمصطفز عالش310053 511955

ي310054
 
مدرسة المنظر الجميل بأفورارالمهدي الكون 436203

مدرسة المنظر الجميل بأفورارالمهدي ارفوش310055 286953

مدرسة المنظر الجميل بأفورارالهام بريدي310056 531662

مدرسة المنظر الجميل بأفورارالهام الحايكي310057 407707

مدرسة المنظر الجميل بأفورارالهام سوفيان310058 357899

مدرسة المنظر الجميل بأفورارالهام ايت نارص310059 344110

ي310060
ز
مدرسة المنظر الجميل بأفورارالهام ركان 309998

ي310061
ز
مدرسة المنظر الجميل بأفوراراميمة لحيان 609596

ي310062
ز
مدرسة المنظر الجميل بأفورارامينة بالعتمان 390535

مدرسة المنظر الجميل بأفورارباسو  اعوري310063 299669

ى اوعداد310064 مدرسة المنظر الجميل بأفوراربرس  497162
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ى ايت مسعود 310065 مدرسة المنظر الجميل بأفوراربرس  480810

مدرسة المنظر الجميل بأفوراربهيجة فتحي310066 283522

مدرسة المنظر الجميل بأفوراربهيجة   الشاكوري310067 397728

ى بنسحو310068 مدرسة المنظر الجميل بأفوراربوش  256584

ى العالم310069 مدرسة المنظر الجميل بأفوراربوش  260830

ى حمشي310070 مدرسة المنظر الجميل بأفوراربوش  285767

ي310071
مدرسة المنظر الجميل بأفورارتوفيق عفيفز 472034

مدرسة المنظر الجميل بأفورارثورية  العطار 310072 463362

مدرسة المنظر الجميل بأفورارجمال بخديش310073 250094

مدرسة المنظر الجميل بأفورارجمال حدمي310074 522567

مدرسة المنظر الجميل بأفورارجواد أيت حركيت310075 337742

مدرسة المنظر الجميل بأفورارجواد ازيفان310076 325945

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحادة  احنصال310077 334504

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحادة الكايد310078 363290

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحادة  اجو 310079 304886

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحبيبة  وحسوا 310080 270145

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحبيبة بعنو310081 280102

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحسن خرواش310082 338269

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحسن اقديم310083 285472

ي310084 مدرسة المنظر الجميل بأفورارحسن الطالب  534534

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحسناء حفيظ310085 527805

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحسناء خوالي310086 353070

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحسناء فراحي310087 267050

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحسناء الرملي310088 278815

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحسناء فرحات310089 515048

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحسناء  كريت310090 409087

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحسناء فجوي310091 478298

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحسناء بولنوار310092 296340

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحسناء حربلي310093 261635

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحسناء ايت ابزو310094 331154

ي310095 مدرسة المنظر الجميل بأفورارحسناء فرح  308828

ي310096
ز
مدرسة المنظر الجميل بأفورارحفيظة  المخلوف 321452
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مدرسة المنظر الجميل بأفورارحفيظة فضيلي310097 308913

ي310098
ز
مدرسة المنظر الجميل بأفورارحفيظة حمران 611066

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحكيمة أمينان310099 309495

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحكيمة نغموش310100 308596

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحكيمة ايت عدي310101 460429

ز310102 مدرسة المنظر الجميل بأفورارحكيمة بوسكي  513926

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحكيمة عبيدي310103 308773

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحليمة قصطال310104 482898

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحليمة  فضيل310105 541411

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحليمة اشوى310106 368761

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحليمة  كزيز 310107 305031

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحمزة خلقان310108 493568

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحميد لعجان310109 326820

ز310110 مدرسة المنظر الجميل بأفورارحنان شتاشي  249704

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحنان والبوش310111 390350

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحنان حافي 310112 420067

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحنان ازلماض310113 270525

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحنان أغزيف310114 270418

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحنان  البدوي310115 405392

ي310116
مدرسة المنظر الجميل بأفورارحنان  الحنفز 344847

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحنان ايت عبو310117 515287

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحنان  انحكامن 310118 507752

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحنان لهريمي310119 363517

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحياة تغدوين310120 480323

ي 310121
مدرسة المنظر الجميل بأفورارحياة  فقيف  306059

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحياة اخلف310122 315638

ز310123 مدرسة المنظر الجميل بأفورارحياة الهامي  323795

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحياة ايتلهنشي 310124 570442

مدرسة المنظر الجميل بأفورارحياة شتاش310125 300339

مدرسة المنظر الجميل بأفورارخالد اشعيب310126 271850

مدرسة المنظر الجميل بأفورارخالد رشدي310127 284077

مدرسة المنظر الجميل بأفورارخالد الحمداوي310128 433426
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مدرسة المنظر الجميل بأفورارخديجة مروان310129 325566

مدرسة المنظر الجميل بأفورارخديجة  بوكلي310130 324782

مدرسة المنظر الجميل بأفورارخديجة الفتوكي310131 324519

مدرسة المنظر الجميل بأفورارخديجة لحلو310132 324086

مدرسة المنظر الجميل بأفورارخديجة بوتمنت310133 493912

ي310134 مدرسة المنظر الجميل بأفورارخديجة غريب  483763

مدرسة المنظر الجميل بأفورارخديجة حامدي310135 552845

مدرسة المنظر الجميل بأفورارخديجة النارصي310136 506082

مدرسة المنظر الجميل بأفورارخديجة صدرى310137 322554

ي310138 مدرسة المنظر الجميل بأفورارخديجة الذهب  343860

مدرسة المنظر الجميل بأفورارخديجة مستنض310139 320778

مدرسة المنظر الجميل بأفورارخديجة  الطالب 310140 483281

مدرسة المنظر الجميل بأفورارخديجة ويبمح310141 460632

مدرسة المنظر الجميل بأفورارخديجة الزكراوي310142 299619

مدرسة المنظر الجميل بأفورارخديجة  بوعلي310143 256900

ي310144
مدرسة المنظر الجميل بأفورارخديحة صاحز 332123

مدرسة المنظر الجميل بأفوراررابحة ندير310145 409248

مدرسة المنظر الجميل بأفوراررابحة ماكودي310146 537261

ي310147
مدرسة المنظر الجميل بأفوراررباب مسكيبز 250592

مدرسة المنظر الجميل بأفوراررجاء المطلع310148 301855

مدرسة المنظر الجميل بأفوراررجاء دودو310149 343519

مدرسة المنظر الجميل بأفوراررجاء باهيل310150 307064

ي310151 مدرسة المنظر الجميل بأفوراررجاء بوش  275655

مدرسة المنظر الجميل بأفوراررجاء الزاهد310152 261983

مدرسة المنظر الجميل بأفوراررجاء الفاللي310153 261507

مدرسة المنظر الجميل بأفوراررشيد مندير310154 531699

مدرسة المنظر الجميل بأفوراررشيد  قاسم310155 351114

مدرسة المنظر الجميل بأفوراررشيد الهاللي310156 467459

مدرسة المنظر الجميل بأفوراررشيدة بومكماك310157 501378

مدرسة المنظر الجميل بأفوراررضوان مزوكي310158 248455

مدرسة المنظر الجميل بأفوراررضوان بويزضاض310159 322341

مدرسة المنظر الجميل بأفوراررضوان تندوفت310160 353849
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ي310161 مدرسة الزيتونة بأفوراررضوان بن ناصي  341977

مدرسة الزيتونة بأفورارزكرياء نارص310162 355214

ي310163 مدرسة الزيتونة بأفورارزكرياء الطيان  292986

مدرسة الزيتونة بأفورارزنبة  عالل310164 442235

مدرسة الزيتونة بأفورارزهرة  القيشي 310165 508647

مدرسة الزيتونة بأفورارزهرة ناجم 310166 592030

ي310167
ز
مدرسة الزيتونة بأفورارزهي  الواف 462712

مدرسة الزيتونة بأفورارزوبيدة احمماد310168 416647

مدرسة الزيتونة بأفورارزوهي   اروى310169 336303

مدرسة الزيتونة بأفورارزينب والطالب310170 253678

ي310171
ز
مدرسة الزيتونة بأفورارزينب السعدان 449094

ي310172
 
مدرسة الزيتونة بأفورارزينبة  الصادف 558326

مدرسة الزيتونة بأفورارسارة  بلوطة 310173 349985

ي310174
 
مدرسة الزيتونة بأفورارسعاد شوف 468211

مدرسة الزيتونة بأفورارسعاد ازم310175 522055

مدرسة الزيتونة بأفورارسعاد دالي310176 521741

مدرسة الزيتونة بأفورارسعاد  البور310177 314818

مدرسة الزيتونة بأفورارسعاد سيمور310178 523659

مدرسة الزيتونة بأفورارسعيد مجغيج310179 307799

مدرسة الزيتونة بأفورارسعيد تنكيوت310180 284040

ز310181 مدرسة الزيتونة بأفورارسعيد حني  467125

مدرسة الزيتونة بأفورارسعيدة ورحمان310182 343785

مدرسة الزيتونة بأفورارسعيدة اقشار310183 586004

مدرسة الزيتونة بأفورارسعيدة اكريت310184 328517

مدرسة الزيتونة بأفورارسعيدة  هاللي310185 460571

مدرسة الزيتونة بأفورارسفيان مروان310186 422324

مدرسة الزيتونة بأفورارسفيان السائح310187 306220

اك310188 مدرسة الزيتونة بأفورارسفيان  بوش  254161

مدرسة الزيتونة بأفورارسكينة جلول310189 345578

مدرسة الزيتونة بأفورارسكينة  اكنوز 310190 292166

مدرسة الزيتونة بأفورارسكينة بن زيدان310191 318983

مدرسة الزيتونة بأفورارسكينة المكاوي310192 512157

75246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

مدرسة الزيتونة بأفورارسكينة لحضاري310193 453934

مدرسة الزيتونة بأفورارسكينة محمدي علوي310194 335118

ي310195
مدرسة الزيتونة بأفورارسكينة األميش  260656

مدرسة الزيتونة بأفورارسلوى اجانا310196 342514

وق310197 مدرسة الزيتونة بأفورارسلوى  ش  513886

مدرسة الزيتونة بأفورارسماح الهاشمي310198 340505

مدرسة الزيتونة بأفورارسمية باتو310199 279113

مدرسة الزيتونة بأفورارسمية  بنخليف310200 328369

ي310201
ز
مدرسة الزيتونة بأفورارسمية عدنان 507220

مدرسة الزيتونة بأفورارسميحة مرزاق310202 470361

ة فاضلي310203 مدرسة الزيتونة بأفورارسمي  399524

ة تغفيست310204 مدرسة الزيتونة بأفورارسمي  397792

ة ايت احمد310205 مدرسة الزيتونة بأفورارسمي  384584

ة    المرشيد 310206 مدرسة الزيتونة بأفورارسمي  535596

ة  ايت درى310207 مدرسة الزيتونة بأفورارسمي  406828

ة وعمو310208 مدرسة الزيتونة بأفورارسمي  303937

مدرسة الزيتونة بأفورارسناء بوليل310209 363166

مدرسة الزيتونة بأفورارسناء غانمي310210 324944

اف310211 مدرسة الزيتونة بأفورارسناء ش  620615

مدرسة الزيتونة بأفورارسهام ورعي310212 348056

مدرسة الزيتونة بأفورارسهام السماللي310213 381683

مدرسة الزيتونة بأفورارسهام صالحي310214 468115

مدرسة الزيتونة بأفورارسهام عطفاوي310215 283778

ي310216
 
مدرسة الزيتونة بأفورارسهام مبخون 468541

مدرسة الزيتونة بأفورارسهام جالل310217 362160

ي310218 مدرسة الزيتونة بأفورارسهام شهب  438001

مدرسة الزيتونة بأفورارسومية  ظافر 310219 335555

مدرسة الزيتونة بأفورارسومية بنور310220 467016

مدرسة الزيتونة بأفورارسومية  السعدي310221 338538

مدرسة الزيتونة بأفورارسومية سعدهللا310222 322957

مدرسة الزيتونة بأفورارسومية  برحوت310223 325214

مدرسة الزيتونة بأفورارشادية فرحان310224 323580
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ف بوطانوب310225 مدرسة الزيتونة بأفورارش  332066

ف العباىسي310226 مدرسة الزيتونة بأفورارش  535635

مدرسة الزيتونة بأفورارشيماء الصغراوي310227 498635

مدرسة الزيتونة بأفورارصالح أورو310228 569929

مدرسة الزيتونة بأفورارصفاء لفساحي310229 322723

مدرسة الزيتونة بأفورارصوفيا سكندي310230 435874

مدرسة الزيتونة بأفورارصوفية فراح310231 390537

ي310232
ز
مدرسة الزيتونة بأفورارصوفية  الصفصاف 403909

مدرسة الزيتونة بأفورارصونيا المقاس310233 345495

مدرسة الزيتونة بأفورارضح أيتلحسن310234 314616

مدرسة الزيتونة بأفورارطارق بوسالم310235 459842

مدرسة الزيتونة بأفورارعائشة ابابا310236 330887

مدرسة الزيتونة بأفورارعائشة آيت بوشوي310237 257102

مدرسة الزيتونة بأفورارعادل  المجادي310238 578703

مدرسة الزيتونة بأفورارعادل ايت رحوا310239 250491

مدرسة الزيتونة بأفورارعبد الجليل أكوز310240 468805

مدرسة الزيتونة بأفورارعبد الحي التايم310241 568126

مدرسة الزيتونة بأفورارعبد الحي ركطاوي310242 441174

مدرسة الزيتونة بأفورارعبد الرحيم جليل310243 291861

مدرسة الزيتونة بأفورارعبد الرحيم أحانو310244 307505

مدرسة الزيتونة بأفورارعبد السالم اعويقة310245 251532

ي310246 مدرسة الزيتونة بأفورارعبد السميع البحي  362496

مدرسة الزيتونة بأفورارعبد العالي امالل310247 420688

مدرسة الزيتونة بأفورارعبد العالي مسعود310248 536904

مدرسة الزيتونة بأفورارعبد العالي اومي310249 440436

مدرسة الزيتونة بأفورارعبد الفتاح ايوريزن310250 580056

مدرسة الزيتونة بأفورارعبد الكريم  خويا 310251 455864

مدرسة الزيتونة بأفورارعبد الكريم هرامة310252 311967

مدرسة الزيتونة بأفورارعبد الكريم مستور310253 325351

مدرسة الزيتونة بأفورارعبد هللا  تفريت 310254 560103

مدرسة الزيتونة بأفورارعبد هللا  مرشد310255 616195

مدرسة الزيتونة بأفورارعبد المنعم مخلوف310256 605132
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مدرسة الزيتونة بأفورارعبد الهادي ايت وعزان310257 566876

ي310258
مدرسة الزيتونة بأفورارعبد الهادي صديف  490840

مدرسة الزيتونة بأفورارعبدالحي بوالراس310259 253056

مدرسة الزيتونة بأفورارعبدالرزاق أمزيل310260 467715

مدرسة الزيتونة بأفورارعبدالصمد اتسليت310261 251675

مدرسة الزيتونة بأفورارعبدهللا زين الدين310262 591133

مدرسة الزيتونة بأفورارعتيقة نوري310263 304971

مدرسة الزيتونة بأفورارعتيقة  بوري310264 355119

مدرسة الزيتونة بأفورارعثمان  سمي 310265 252578

ي310266
ز
مدرسة الزيتونة بأفورارعثمان الزيتون 281856

مدرسة الزيتونة بأفورارعدنان زقوري310267 242503

مدرسة الزيتونة بأفورارعزالدين ترزوط310268 601347

مدرسة الزيتونة بأفورارعزيز  حوح310269 324810

مدرسة الزيتونة بأفورارعزيزة فاضلي310270 293603

مدرسة الزيتونة بأفورارعصام بن الشيخ310271 315712

مدرسة الزيتونة بأفورارعصام حماد310272 294250

مدرسة الزيتونة بأفورارعفاف  وردي310273 352739

مدرسة الزيتونة بأفورارعلي ايت ميمون310274 318153

مدرسة الزيتونة بأفورارعماد فاضل310275 382144

ي310276
مدرسة الزيتونة بأفورارعمر بسب  475790

مدرسة الزيتونة بأفورارعمر ونوح310277 520033

مدرسة الزيتونة بأفورارعمر اشمراح310278 333429

مدرسة الزيتونة بأفورارعواطف احسو310279 253743

مدرسة الزيتونة بأفورارغالية بلعيدي310280 335079

مدرسة الزيتونة بأفورارغزالن المنتض310281 480619

ي310282
مدرسة الزيتونة بأفورارغزالن الراضز 337466

مدرسة الزيتونة بأفورارغزالن  زروال310283 299776

مدرسة الزيتونة بأفورارغزالن صبي 310284 311108

مدرسة الزيتونة بأفورارفؤاد مقدار310285 492798

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة بيدو310286 525024

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة  أيتشتاش310287 356198

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة اقجاعن310288 566112
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مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة اعزيزي310289 345397

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة عبو310290 484322

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الخرمودي 310291 572243

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة بوريش310292 362444

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة ورحو310293 511903

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة  ازوماي 310294 489543

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة كعيد310295 285794

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الوحاىسي310296 601955

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة بوهالل310297 317295

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة مركو310298 316310

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الدرغمي310299 345041

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة ايمور310300 293159

ي310301
ز
مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة المهدان 381514

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الزهراء بنعالل310302 270445

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الزهراء  براري310303 271872

ي310304 مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الزهراء  الرون  536944

ي310305
ز
مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الزهراء الرضوان 253774

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الزهراء  بلقائد310306 362854

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الزهراء بوتسمت310307 389973

ي 310308
ز
مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الزهراء  مدان 471141

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الزهراء فاضلي310309 293487

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الزهراء عابيدي310310 349419

ي310311
مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الزهراء عفيفز 485400

ي310312
ز
مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الزهراء عدنان 411196

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الزهراء أغنجا310313 514001

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الزهراء بولوف310314 505362

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الزهراء المعزوزي310315 310971

ي310316
مدرسة الزيتونة بأفورارفاطمة الزهراء  بتفز 603819

مدرسة الزيتونة بأفورارفاطيمة الطالب310317 361565

مدرسة الزيتونة بأفورارفتيحة شكوندي310318 381982

مدرسة الزيتونة بأفورارفتيحة افسحي310319 262469

مدرسة الزيتونة بأفورارفدوة المنصوري310320 406532
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مدرسة األطلس بأفورارفدوى رباح310321 382405

مدرسة األطلس بأفورارفدوى السعدي310322 333866

مدرسة األطلس بأفورارفطومة عالمي310323 349745

وز ايت الحاج احماد310324 مدرسة األطلس بأفورارفي  352208

مدرسة األطلس بأفوراركريمة بروك310325 286632

ي310326
مدرسة األطلس بأفوراركريمة عاطفز 508835

مدرسة األطلس بأفوراركريمة شكي 310327 358438

مدرسة األطلس بأفوراركريمة صولحي310328 324624

مدرسة األطلس بأفوراركريمة برقوش310329 524139

مدرسة األطلس بأفوراركريمة ايتعلي اموح310330 313919

مدرسة األطلس بأفوراركريمة شقيوي310331 450704

مدرسة األطلس بأفوراركريمة اهروي 310332 450348

مدرسة األطلس بأفوراركمال باكري310333 258122

مدرسة األطلس بأفوراركمال ازايز310334 350190

ة غاغا310335 ز مدرسة األطلس بأفوراركيز 285802

ة حدف310336 ز مدرسة األطلس بأفوراركيز 339006

ي310337 مدرسة األطلس بأفوراركوتر خرون  263132

مدرسة األطلس بأفوراركوثر الضوو310338 590986

ي310339
مدرسة األطلس بأفوراركوثر بتفز 580331

مدرسة األطلس بأفوراركوثر  مرودي310340 322173

مدرسة األطلس بأفوراركوثر ملوكي310341 324954

مدرسة األطلس بأفوراركوثر مزمي310342 279762

مدرسة األطلس بأفورارالمية ايت الحوات310343 515316

مدرسة األطلس بأفورارلببز طارق310344 501787

مدرسة األطلس بأفورارلحسن قرمود310345 249571

مدرسة األطلس بأفورارلحسن زيدان310346 523063

مدرسة األطلس بأفورارلحسن بنتيفاست310347 284115

مدرسة األطلس بأفورارلطيفة  فضيل310348 445513

مدرسة األطلس بأفورارلطيفة  صابري 310349 509125

مدرسة األطلس بأفورارلطيفة تاجر310350 615293

مدرسة األطلس بأفورارلطيفة بلعزيزة310351 364356

مدرسة األطلس بأفورارلطيفة غريوي310352 294884
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مدرسة األطلس بأفورارلمياء بولحروف310353 333510

مدرسة األطلس بأفورارلمياء بايفلت310354 444340

مدرسة األطلس بأفورارلوببز  بلحساك310355 345485

مدرسة األطلس بأفورارلوببز عبد القيم310356 441419

مدرسة األطلس بأفورارليل عبيدة310357 326565

مدرسة األطلس بأفورارليل  وقشميح310358 420668

مدرسة األطلس بأفورارليل المقاس310359 560668

مدرسة األطلس بأفورارليل اجبلي310360 327554

مدرسة األطلس بأفورارليل اهالل310361 288029

مدرسة األطلس بأفورارماجدة نجاح310362 271414

مدرسة األطلس بأفورارمجيدة  عزوز310363 336594

مدرسة األطلس بأفورارمحسن البداوي310364 294229

مدرسة األطلس بأفورارمحمد مطهر310365 589364

مدرسة األطلس بأفورارمحمد المجداوي310366 429190

مدرسة األطلس بأفورارمحمد ادراوي310367 492217

ي310368
ز
مدرسة األطلس بأفورارمحمد العالف 434841

مدرسة األطلس بأفورارمحمد  الفاضلي310369 389040

مدرسة األطلس بأفورارمحمد ايت صالح310370 383284

ي310371
مدرسة األطلس بأفورارمحمد لمريش  283712

مدرسة األطلس بأفورارمحمد  ايت ادرى310372 352324

مدرسة األطلس بأفورارمحمد القاسمي310373 312097

مدرسة األطلس بأفورارمحمد الداودي310374 502589

مدرسة األطلس بأفورارمحمد اشهيوض310375 361882

مدرسة األطلس بأفورارمحمد الزيادي310376 426033

ي310377
ز
مدرسة األطلس بأفورارمحمد ستان 293948

مدرسة األطلس بأفورارمحمد اقراو310378 331469

ي310379
مدرسة األطلس بأفورارمحمد الغدويبز 254374

مدرسة األطلس بأفورارمحمد ايت اكتي 310380 443055

مدرسة األطلس بأفورارمحمد الوركي310381 381046

مدرسة األطلس بأفورارمحمد عملي310382 285796

مدرسة األطلس بأفورارمحمد ايت يوسف 310383 273666

مدرسة األطلس بأفورارمحمد بوطويل310384 276770
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مدرسة األطلس بأفورارمحمد بركان310385 524485

مدرسة األطلس بأفورارمحمد  سليم 310386 546917

مدرسة األطلس بأفورارمحمد بوحروش  بوحروش310387 278075

مدرسة األطلس بأفورارمراد العاللي310388 592579

مدرسة األطلس بأفورارمراد بلزعر310389 474710

ان310390 ز مدرسة األطلس بأفورارمروان احمي  399060

مدرسة األطلس بأفورارمرية مجاطي310391 497822

مدرسة األطلس بأفورارمريم امريزيق310392 484285

مدرسة األطلس بأفورارمريم ديان310393 445191

مدرسة األطلس بأفورارمريم خوش310394 344359

مدرسة األطلس بأفورارمريم قابو310395 528788

مدرسة األطلس بأفورارمريم رحماوي310396 325926

مدرسة األطلس بأفورارمريم العامري310397 277832

مدرسة األطلس بأفورارمريم اكلزي310398 354651

ي310399 مدرسة األطلس بأفورارمريم غاح  515271

مدرسة األطلس بأفورارمريم المودن310400 570925

ي310401 مدرسة األطلس بأفورارمريم الشطيب  263509

ي310402
ز
مدرسة األطلس بأفورارمريم سليمان 278835

مدرسة األطلس بأفورارمريم الفرساوي310403 326281

مدرسة األطلس بأفورارمريم البكري310404 354806

مدرسة األطلس بأفورارمريم النارصي310405 286708

مدرسة األطلس بأفورارمريم بسعود310406 374970

ي310407
مدرسة األطلس بأفورارمريم لوطفز 297844

مدرسة األطلس بأفورارمريم ايت بن لفقيه310408 417790

مدرسة األطلس بأفورارمريم  لمعنكد 310409 448228

مدرسة األطلس بأفورارمريم فظالي310410 307542

مدرسة األطلس بأفورارمريم لوشامي310411 465004

مدرسة األطلس بأفورارمريمة الشبلي310412 482030

مدرسة األطلس بأفورارمصطفز الصبان310413 330059

مدرسة األطلس بأفورارمصطفز المجودي310414 294741

مدرسة األطلس بأفورارمصطفز  فرحات310415 614014

ي علوي310416
ز
مدرسة األطلس بأفورارمصطفز لمران 333586
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مدرسة األطلس بأفورارمنتض بنفافا310417 328103

مدرسة األطلس بأفورارمنية صابري310418 354273

مدرسة األطلس بأفورارمينة الزاكي310419 605381

مدرسة األطلس بأفورارنادى عادل310420 492193

مدرسة األطلس بأفورارنادية جيدان310421 515043

مدرسة األطلس بأفورارنادية هرامة310422 435215

ي310423 مدرسة األطلس بأفورارنادية الخضي  355436

مدرسة األطلس بأفورارنادية بلمخي 310424 286455

مدرسة األطلس بأفورارنبيهة بدوش310425 440862

مدرسة األطلس بأفورارنجاة القدوىسي310426 352935

مدرسة األطلس بأفورارنجوى واوالى310427 356897

مدرسة األطلس بأفورارنجوى قسو310428 341645

مدرسة األطلس بأفورارنزهة  فائز310429 466531

مدرسة األطلس بأفورارنزهة عبيذي310430 357432

مدرسة األطلس بأفورارنضال معاهيد 310431 277720

مدرسة األطلس بأفورارنعيمة بوخريس310432 350259

مدرسة األطلس بأفورارنعيمة  الحافظ310433 354581

مدرسة األطلس بأفورارنعيمة ايتعلي اموح310434 308650

مدرسة األطلس بأفورارنعيمة الزين310435 256910

مدرسة األطلس بأفورارنعيمة عمران310436 345528

مدرسة األطلس بأفورارنعيمة اوليضاض310437 404750

مدرسة األطلس بأفورارنعيمة  نايتخويا لحسن310438 356014

ي310439
مدرسة األطلس بأفورارنوال الحبش  243806

مدرسة األطلس بأفورارنوال افارض310440 466625

مدرسة األطلس بأفورارنور الدين لكطيوي310441 461129

مدرسة األطلس بأفورارنور الدين بنعلي310442 516908

مدرسة األطلس بأفورارنورة تدارت310443 327508

مدرسة األطلس بأفورارنورة البحراوي310444 343624

مدرسة األطلس بأفورارهاجر  سحري310445 259340

مدرسة األطلس بأفورارهاجر  بولعوان310446 363879

مدرسة األطلس بأفورارهاجر ايت حمو310447 466191

مدرسة األطلس بأفورارهاجر اغبال310448 383724
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مدرسة األطلس بأفورارهجر  افخار310449 496898

مدرسة األطلس بأفورارهشام لمسي 310450 585045

مدرسة األطلس بأفورارهند بوكريم310451 360495

مدرسة األطلس بأفوراروجدان أبوالطيب310452 306116

مدرسة األطلس بأفوراروسيمة امغاري310453 556876

مدرسة األطلس بأفوراروليد علوش310454 282716

مدرسة األطلس بأفوراروليد لعكاد310455 379247

ز لوبد310456 مدرسة األطلس بأفورارياسمي  383835

ز  هاشمي310457 مدرسة األطلس بأفورارياسي  250800

ز علوش310458 مدرسة األطلس بأفورارياسي  297525

ز اقدوس310459 مدرسة األطلس بأفورارياسي  284799

ي310460  العشان 
ز مدرسة األطلس بأفورارياسي  353069

مدرسة األطلس بأفوراريرسى افقي 310461 432181

مدرسة األطلس بأفوراريطو اشار310462 556808

مدرسة األطلس بأفوراريوسف زينون310463 489264

مدرسة األطلس بأفوراريوسف بويه310464 294752

مدرسة األطلس بأفوراريوسف شتاشن310465 482177

مدرسة األطلس بأفوراريونس بوقرون310466 310328

مدرسة األطلس بأفوراريونس مكون310467 419011
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ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللإبتسام مؤدن320001 335308

ار320002 ز ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللأحالم الي  249406

ي320003
يفز ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللأحمد الرس  490087

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللأسماء مجاهد320004 315519

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللأسماء  ايت الحاج 320005 476400

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللأسية الزعيمي320006 436301

ف الكمران320007 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللأش  241403

ي320008
ز
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللإكرام رشدان 492712

ي 320009
ز
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللأميمة  الرحمان 454742

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللأميمة  فانيش320010 608240

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللأميمة بوعالوي320011 507195

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللأيوب المتوكل320012 252191

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللابابا حياة320013 307749

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللاحمد اكرام320014 444898

ي320015
ز
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللاسامة شتوان 243857

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللاسماعيل مستمسك320016 350638

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللاسماعيل ارباعن320017 272552

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللاسماعيل حسينة320018 580414

ي320019
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللاسب  درواىس  506871

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللاكرام سعدوي320020 315040

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللالتدالوي احمد320021 323486

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللالحبيب الهاشمي320022 532205

ز طاهر320023 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللالحسي  515849

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللالمصطفز نايت يوسف320024 461237

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللالمهدي عكلة320025 257604

ي320026
ز
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللالمهدي أمان 322581

ي رشيدة320027
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللالمومبز 249136

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللالهام نجيب320028 507819

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللامال  سبيت 320029 479485

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللاميمة الغزولي320030 289913

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللانصاف نور320031 469497

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللانوار تينت320032 565831
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ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللايمان شاجع320033 525410

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللايمان رفيق320034 319973

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللايمان  بوزيدي320035 402008

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللبدر وشعو320036 295870

ى  بورواي320037 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللبرس  252078

ي320038
ز
ى حربون ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللبرس  308836

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللتوفيق زنوري320039 335995

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللجمال مومن320040 454046

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللحسن أبقاس320041 538707

ي 320042
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللحسن  اليوسفز 558013

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللحسناء شكي 320043 461526

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللحسناء عفيف320044 324124

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللحسناء مرتوس320045 438392

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللحفيظة يعال320046 339701

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللحفيظة أعيدا320047 569504

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللحكيمة العاللي320048 570651

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللحنان موزون320049 446105

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللحنان بولحي320050 353887

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللحنان ايت لحسن320051 555138

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللحنان  بحلحال 320052 295558

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللحياة خشون320053 510813

ي320054
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللخالد اوكبز 471716

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللخالد لعكون320055 491847

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللخالد نيام320056 306560

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللخالد بومور320057 478754

ي320058 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللخديجة القتب  597832

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللخديجة المرسلي320059 340506

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللخديجة سكاك320060 481462

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللخديجة الداودي320061 521247

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللدحو بن دحو320062 285516

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرباب يقاجعان320063 285025

ز320064 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرباب يسي  342258
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ي320065
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللربيع عفيفز 305693

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرجاء حديم320066 283356

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرحمة التومي320067 531609

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيد بلهامي320068 563984

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللرشيدة مطيع320069 520919

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزبيدة امزوار320070 395757

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهرة نارصي320071 569328

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزهي  موجان320072 526061

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللزينب  اعبدو320073 552283

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسارة كعزوزي320074 337704

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعاد مودن320075 519280

ي320076
ز
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد بدان 281471

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيد خويا320077 592347

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسعيدة لزعر320078 508457

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسفيان بوجان320079 322354

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسكينة  خمريش 320080 483806

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسلم نعيم320081 350201

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسلوى فداوي320082 360858

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسمية نادر320083 409788

ي320084
ز
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء هان 258579

ي320085 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام  الذهب  250921

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء نواري320086 514260

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء رفيق320087 308826

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء حافيظ320088 362538

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء أيت موالي 320089 353187

ي   320090
ز
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء       شارون 335393

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصباح اخبوز320091 513890

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصفاء بوشتوي320092 287624

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللطارق بامي320093 250311

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة يدير320094 321832

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل الصالحي320095 530758

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل ملوان320096 408422
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ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد االله ادومزي320097 421002

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم جيي 320098 447588

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق احسو320099 526594

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الكبي   اغروان 320100 436118

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الكريم امزان320101 471180

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف عابيد320102 268596

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف  بو الظهر320103 567424

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد هللا  أمغار320104 275877

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد هللا  اتكالوت320105 520745

ي320106 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد هللا نارصز 538269

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد هللا ايت الجياللي320107 313486

ي320108
ز
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الواحد بدان 526567

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الواحد  ونيناش 320109 462718

ي320110
ز
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبداإلله دعنون 272320

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبدالحق حبوش320111 270541

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبدالرحمان اوعكي320112 291088

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبدهللا اعريش320113 452108

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبدالمالك البحراوي320114 509274

ي320115 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعتيقة شعب  527452

ي320116
ز
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعثمان البستان 271297

ي 320117
ز
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعثمان  العمران 510896

ي 320118
ز
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعالء السليمان 500027

ي320119
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعلي مهاوىس  558734

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعلي لوطار320120 564692

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعواطف حوميدي320121 350618

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللغزالن  بامي 320122 465169

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللفاطمة  أوقزو 320123 570502

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللفاطمة الزهراء خدرو320124 242554

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللفاطمة الزهراء بودالل320125 457524

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللفاطمة الزهراء الهرسالي320126 334282

ي320127
ز
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللفاطمة الزهراء  الرودان 386186

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللفاطمة الزهراء اصفار 320128 523029
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ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللفاطمة الزهراء  اظيلي 320129 541513

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللفاطمة الزهراء الشبلي320130 264526

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللفاطمة الزهراء عفيف320131 477308

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللفاطمة الزهراء  جغة320132 382449

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللفاطمة الزهراء  الحيان 320133 564669

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللفدوى صال320134 549702

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللفطومة البحور320135 481629

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللفوزية بولح320136 486105

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللكوثر لخديم320137 260066

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزيالللببز بولشغال320138 303439

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزيالللحسن احركي320139 289461

يف320140 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزيالللحسن  الرس  379633

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزيالللطيفة طرمون320141 488855

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزيالللمياء باقلي320142 263638

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللليل  الشميطي320143 410641

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللليل سداد320144 281937

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللليل بوشحة320145 318602

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللماجدة نور320146 468436

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمحمد  البهجاوي 320147 345698

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمحمد بوسب 320148 538993

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمحمد نعسكالن320149 270638

ي320150
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمحمد اتخش  633704

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمحمد عوام320151 341627

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمحمد نافع320152 351321

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمحمد  ازناك320153 558842

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمحمد الدالحي320154 517621

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمحمد وقسوا320155 457003

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمحمد  بداز                      320156 263668

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمحمد بركاوي320157 273719

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمحمد الرايس320158 480613

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمحمد اكعدي320159 318466

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمراد ازيوحي320160 500380
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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

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمروان بحو320161 622124

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمروة نرسى320162 243366

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمريم  اعراب320163 320193

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمريم سعدان320164 518345

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمصطفز اتخمو 320165 541252

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمصطفز ايت لحادج320166 443928

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمصعب الحجام320167 273563

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمعاد اكرو320168 351043

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمليكة خندبوز320169 451070

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللمليكة  عالم 320170 393128

و320171 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللموهب ش  467562

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللنادية الحمري320172 319188

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللنادية حيمي320173 323778

ي320174
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللنجوى محفوطز 465657

320175
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللنجيب ايت عف  392186

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللنرسين بيعلي320176 542703

ي320177 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللنرسين اقصب  506714

ة بلكوط320178 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللنظي  250105

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللنهيلة المزهور320179 336127

ي320180
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللنهيلة الحسبز 278614

ي320181
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللنهيلة غيب  520957

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللنورا امخون320182 536126

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللهاجر بن حركات320183 508988

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللهجر خالد320184 298975

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللهند إزيكي320185 503536

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللهند بوزكراوي320186 523739

ي320187
ز
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللوداد المروان 340587

ز  ومحمود320188 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللياسي  435191

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزيالليرسى  مسوي320189 537942
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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

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

مدرسة وادي الذهب بأزياللأسامة الدراوي400001 350847

مدرسة وادي الذهب بأزياللأسامة قابة400002 315294

ف  فرياط400003 مدرسة وادي الذهب بأزياللأش  335973

ي400004
ز
مدرسة وادي الذهب بأزياللأيمن حرف 602374

ز400005 مدرسة وادي الذهب بأزياللأيوب آمي  266579

مدرسة وادي الذهب بأزياللانوارمحمد الكحزة400006 246998

مدرسة وادي الذهب بأزياللتوفيق السبع400007 310116

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة لحلو400008 250623

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد عالوي400009 267688

مدرسة وادي الذهب بأزياللخولة غراس400010 512415

ي400011 مدرسة وادي الذهب بأزياللزياد كبي  617026

مدرسة وادي الذهب بأزياللسمي  تفروت400012 605838

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد الحكيم قشاش400013 446325

ي400014
ز
مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد الصمد المعروف 319351

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبدالفتاح معروف400015 346881

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبدالكريم موافق400016 467329

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبدالهادي زنو400017 330110

مدرسة وادي الذهب بأزياللعمر الرميلي400018 560999

400019
 
مدرسة وادي الذهب بأزياللعمر  بويكون 498778

ي400020
ز
مدرسة وادي الذهب بأزياللفاطمة قنون 340129

مدرسة وادي الذهب بأزياللفتيحة الحكيم400021 345137

مدرسة وادي الذهب بأزياللفدوى بوهو400022 285635

مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد عزوز400023 394762

ز مداوي400024 مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد أمي  338259

مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمود بوزيد400025 349095

مدرسة وادي الذهب بأزياللمروان مقدال400026 522591

مدرسة وادي الذهب بأزياللمريم  السعودي400027 540328

مدرسة وادي الذهب بأزيالليونس سليمي400028 395786
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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 

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللأسامة محندوي390001 529838

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللأمل بهجاوي390002 350443

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللأميمة ممتاز390003 360976

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللأمينة مرزوق390004 291758

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللأنس عقلي390005 348596

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللأنس المختاري390006 353995

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللأنوار لمقدمي390007 250014

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللإيمان الرساري390008 616879

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللأيوب جنان390009 445857

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللابراهيم  اتمكونت390010 407445

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللاحالم برص390011 321548

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللاحماد باحو390012 305515

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللادريس  اتعفوت390013 514020

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللادريس زالوق390014 336637

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللاسام بومحماد390015 274035

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللاسماء زهري390016 426340

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللاسماء احنصال390017 530516

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللاسماعيل بوكروم390018 343153

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللاسماعيل شلوان390019 540080

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللاسماعيل  عبو390020 382723

ات390021 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللاكرام عشي  329076

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللالحسن عارف390022 375328

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللالسعدية  أمزيل390023 323980

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللالسعدية  وعزيز390024 306612

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللالمصطفز  بنك390025 504867

ي390026
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللالياس يوسفز 293032

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللاميمة ختي 390027 552237

ي390028 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللاميمة الخامي  289974

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللايمان العرسي390029 313561

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللايمان مفتاح390030 528855

ي390031
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللايوب صدوف 467349

تالي390032 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللايوب الي  372444
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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 

ى اوسعوي390033 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللبرس  264461

ى لغالم390034 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللبرس  391453

ى بوزيدة390035 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللبرس  343813

ى أكوداد390036 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللبرس  531925

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللبلعيدي ايمان390037 315017

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللتوفيق البدراوي390038 330157

ي390039
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجليلة التاف 416668

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجميلة خالبو390040 324464

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجهاد بودة390041 302123

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللجواد نوس390042 300663

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحادة بادو390043 338472

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن ازكارن390044 492274

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن اكوجيل390045 340678

ي390046
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسن ارشاف 364105

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء افران390047 250995

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء الزين390048 257762

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء  محتوش390049 324856

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء  قيس390050 441947

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء  ابوفاضل 390051 487041

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحسناء ويدار390052 342074

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفصة بوزار390053 416345

ي390054 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفصة المحجون  451049

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحفصة  موجان390055 291837

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة جدلي390056 354354

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحمزة طاهري390057 338986

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحياة باحمو390058 487798

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحياة  بن عطوش390059 478873

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللحياة مزوك390060 343275

وت 390061 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللخالد تشي  365004

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللخديجة وينارص390062 458320

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللخديجة اشقنان390063 361176

ي390064
ز
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللخديجة  الهنان 240709
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ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللخديجة رشيد390065 487260

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللخديجة اجبور390066 301130

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللخديجة سالك390067 553603

ي390068
ز
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللخديجة رصفان 465669

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللخولة وعديش390069 436361

ي390070 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللدنيا المي  472935

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد توام390071 257050

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان ميمون390072 281735

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللزينب فاضيل390073 353853

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللزينب جرير390074 379104

ي390075
ز
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللزينب  اإليمان 476518

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللزينب كردو390076 361017

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسعاد نايت صالح390077 249519

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسعاد مرجان390078 261549

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسعيد ايت حدو390079 353611

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسعيدة أيت تز390080 314598

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسفيان اوشكي 390081 417656

ي390082
ز
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسفيان السعدان 391277

و390083 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسكينة مي  440174

ي390084
ز
وف ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسكينة الضز 429679

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسكينة وصغي 390085 356682

ة تفالة390086 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسمي  460250

ي390087
ة  زكيب  ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسمي  535543

ة المنصور390088 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسمي  392938

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسناء الجابري390089 555572

ي390090 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسناء  الذهب  410810

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسناء العينوس390091 526748

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسهام  باز390092 297928

390093
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسهام وعرضز 616881

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللسومية حموية390094 380719

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللشيماء حميم390095 442018

ي390096 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللشيماء جي  442016
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ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللصالحة اسلشي390097 415839

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللصفاء ايتينوح390098 540396

ي390099
ز
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللصالح الدين بنان 436519

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللطارق سعون390100 328800

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعادل أيت القلعت 390101 400984

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الحق أحنصال390102 434237

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الحق البكاري390103 289563

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم غولدان390104 602079

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق اوحمو390105 558645

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق معزوف390106 483134

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الصادق بنيس390107 608344

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد العالي البهجوي390108 343142

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد العالي  الموساعيف 390109 256818

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد العزيز لعريف390110 576244

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد العزيز  فرساوي 390111 281013

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الفتاح شهيد390112 494661

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا  نوطفيا390113 623563

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبداإلله الميلح390114 447358

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالصمد   ويبمح390115 326729

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبداللطيف ندير390116 408744

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان هموا390117 511393

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان الشقوري390118 343432

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزالدين بوهاوي390119 327994

ي390120
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز عسيبز 522515

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز اشقيبو390121 539293

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام زاهي390122 286043

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللغزالن نفوري390123 306792

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللفاطمة عشور390124 537143

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللفاطمة مدكوري390125 278091

ي390126
يفز ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللفاطمة ش  549189

وك390127 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللفاطمة الزهراء  مي  446108

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللفاطمة الزهراء  الحرشاوي 390128 431350
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ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللفاطمة الزهراء كيدير 390129 343715

ي390130
ز
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللفاطمة الزهراء حمان 390331

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللفدوى ايتوعدي390131 398413

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللكريمة مزوز390132 320909

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللكريمة  العشي  390133 502055

ي390134 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللكوثر الطاهي  263730

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللكوثر اماحي390135 353342

 التومي390136
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزيالللببز 257924

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزيالللببز الحالمي390137 549014

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللليل الناجحي390138 264213

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللماجدة اغي 390139 352971

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمجدة عزى390140 324202

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمحسن شفيق390141 377753

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمحماد عيقيب390142 474790

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمحمد الصبار390143 466675

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمحمد اشهبار390144 353200

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمحمد الفرساوي390145 400752

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمحمد الزاكي390146 561046

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمحمد بوكيوض390147 319637

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمحمد ارضان390148 353006

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمحمد عبدي390149 451947

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمحمد الكرناوي390150 327281

ي 390151 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمحمد  نصي  516452

ي390152
ز
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمحمد الرحمان 598701

ي390153
ز
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمحمد بنان 273076

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمحمد عدنان390154 306267

ي390155
ز
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمحمد الحلوان 548697

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمديحة بياه390156 598703

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمراد واضح390157 403071

390158
ز
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمراد درف 619933

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمروان تعريشت390159 328690

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمرية العاشي 390160 540112
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ي390161 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمريم الناصي  438154

ي390162 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمريم لوالح  479357

390163
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمريم حضز 484366

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمريم رازقاوي390164 412560

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمريم  أشعيب390165 256609

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمريم بازي390166 292462

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمريم امحضار390167 357735

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمريم  ايت حدوش390168 253558

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمريم زعبيط390169 385675

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمريم شكي 390170 530871

ي390171
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمريم اكرضز 299902

ي390172
 
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمريم بن ا سحاف 259862

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمريم ناشط390173 522404

ز 390174 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمريم  نايت سيدي حسي  356254

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمصطفز الخادير390175 286222

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمعاذ الرافغي390176 304685

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللملودة خافو390177 592341

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمنصف ريداوي390178 495873

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمهدي عالمي390179 296889

ي390180
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللموح لهويبز 510154

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللموفيدة ارصيدي 390181 367535

ي390182 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمولودة المفي  591034

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمونة عزضوض390183 456726

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللمينة شفوعي390184 246128

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللنادية أطلب390185 469842

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللنادية الرسيدي390186 558924

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللنادية البكاري 390187 497049

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللنادية تافراوت390188 286971

ي390189
ز
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللنزهة  قروان 267456

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللنسمويا  أمال 390190 359273

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللنعيمة سليمان390191 529329

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللنعيمة المنشار390192 385986
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ي390193
ز
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللنهيلة الريحان 467240

ي390194 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللنوهيلة بوح  252612

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللهاجر بودة390195 391906

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللهاجر تغيام 390196 586739

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللهند تغزوت390197 256971

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللهند محتفظ390198 535559

ي390199 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللوداد الناح  462644

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللوفاء رشدي390200 457414

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللوليد ايت يحي390201 291931

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللياش العمار390202 260071

ز اجغ390203 ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللياسمي  536804

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزيالليسمينا فتحي390204 285917

390205
ز
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزيالليوسف  المامون 615063

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزيالليوسف اجغيدر390206 257443

ي 390207
ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزيالليونس  شبز 258950

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزيالليونس أشقي 390208 342995

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزيالليونس عسو390209 538917

ثانوية أحمد الحنصالي اإلعدادية بأزيالليونس بوريم390210 389678
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ي370188
ز
ف جران ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأش  508898

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحإلهام ازعيطر370189 395106

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأيوب السعيدي370190 316210

370191
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحابراهيم  خيضز 279780

ي370192
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحاسماعيل الكزن 566722

ي370193  اغران 
ز ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالحسي  521705

ي370194 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالمحفوظ قاصب  282013

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالمصطفز  فيطوط370195 469443

ي370196 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحايحيا طاليب  444444

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحايوب لوعكار370197 302744

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحايوب اويشو370198 440484

قاوي370199 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحبدر الدين  الرس  260381

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحجمال   غنمي370200 341366

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححسن بخباخ370201 248386

370202
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححسن  خيضز 305548

ي370203
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححسناء موجان 311115

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححمزة قنديل370204 275742

و370205 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححمزة قي  307347

ي370206 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححمزة  البوصي  465210

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححميد التمار370207 271017

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحرشيد اوموجان370208 525622

ادي370209 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحرضوان بيز 444117

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحرضوان  اشير370210 259545

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحزكرياء لزعر370211 493087

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسعيد مزوار370212 471654

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسعيد عليل370213 515393

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسفيان قاسمي370214 302666

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسفيان عبيدي370215 250318

ي370216
اف لخليفز ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحش  521289

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحشيماء بدري370217 364178

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحصالح العباىسي370218 424309

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحطارق وادي370219 453554
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعادل حلومي370220 433703

ي علوي370221
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الباسط امران 304800

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الرحيم عائدي370222 539814

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الصمد الملك370223 254913

ي هلومي370224
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الغان 256693

ي370225 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد القيوم محبون  252522

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبداالله محبوب370226 442300

ي370227 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبدالرزاق  صي  530266

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعثمان مقدمي370228 242335

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعزيز والنيح370229 247987

ي370230
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعزيز الغزوان 294383

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعماد  المعتوم370231 357022

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعمر الطلحوي370232 441831

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفريد راديوس370233 502791

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحلببز   بايدو370234 456607

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحلوبنة مسكاوي370235 536364

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد وقاري370236 249805

ي370237
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد ولد منب  257494

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد الفضواكي370238 326130

اك  370239 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد بوش  311124

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد بوعناك370240 466630

ي370241
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد الصوف 454862

ي370242
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد السجدان 302223

ي370243
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد كروىس  243987

 نبولي370244
ز ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد ياسي  540027

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم بدري370245 247066

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحموىس  عمر 370246 584616

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنادية  كليل 370247 367112

ي370248
 
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنعيمة الطاف 362127

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنوفل حاتم370249 538857

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحهاجر كريم370250 597449

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحوسيم بوطيب370251 345075
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحوليد متوكيل370252 586393

ز حفوض370253 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحياسي  400123

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحيوسف فيو370254 306579

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحيوسف فضيل370255 306373

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحيوسف بولحية370256 547111
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأحالم الحباش340452 ثانوية بير 352894

وك340453 ز مي  انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأمي  ثانوية بير 254170

ز رؤف340454 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأمي  ثانوية بير 256789

340455
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأمينة عني  ثانوية بير 478019

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأنس غزاوي340456 ثانوية بير 442478

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأنس بطل340457 ثانوية بير 576196

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأيوب سمغال340458 ثانوية بير 277476

ي340459
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأيوب تيجان ثانوية بير 542405

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأيوب حمد340460 ثانوية بير 260074

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحابتسام العمري340461 ثانوية بير 499936

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحابتسام  الويزي340462 ثانوية بير 352389

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحابراهيم شديد340463 ثانوية بير 459929

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاحمد صالح340464 ثانوية بير 248798

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاحمد الكرامي340465 ثانوية بير 284839

ي340466
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحادريس السبب  ثانوية بير 301930

ي340467
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاسماعيل  نبارىس  ثانوية بير 542126

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاسماعيل  أوخويا340468 ثانوية بير 256162

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاكرام الخاشغي340469 ثانوية بير 308631

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالحسن غفار340470 ثانوية بير 381425

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالسعيد غزغوز340471 ثانوية بير 634733

قاوي جنداد340472 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالرس  ثانوية بير 544711

ي حمزة340473 ز انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالعيز ثانوية بير 356434

ي340474
 
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالمحفوظ مرزوف ثانوية بير 345195

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالمصطفز خرباش340475 ثانوية بير 356093

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالمصطفز المودن340476 ثانوية بير 441486

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالمصطفز الداودي340477 ثانوية بير 484996

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالمصطفز  اختم340478 ثانوية بير 301408

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالمصطفز مراد 340479 ثانوية بير 243255

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالمهدي شهاب340480 ثانوية بير 557376

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالهام برطيط340481 ثانوية بير 304144

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالهام غرفاوي340482 ثانوية بير 520383

ي340483
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحامال الكرنفز ثانوية بير 535773
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاميمة هاشم340484 ثانوية بير 443364

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحايمان عصام340485 ثانوية بير 469681

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحايوب  معطاوي340486 ثانوية بير 560539

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحايوب تويزي340487 ثانوية بير 474670

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحبديعة نوعامي340488 ثانوية بير 431123

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحبوشب  شقالب340489 ثانوية بير 433549

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحجمال ايت عزوز340490 ثانوية بير 285157

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحجميلة  المكاوي 340491 ثانوية بير 295689

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحجميلة الداودي340492 ثانوية بير 391864

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحجواد  ابوالعباس 340493 ثانوية بير 498726

ي340494 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححبيبة الحبيب  ثانوية بير 574313

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححمزة ابوالعتاد340495 ثانوية بير 291995

ي340496
 
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححمزة صداف ثانوية بير 507368

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححمزة ناسك340497 ثانوية بير 371927

ي340498
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححمزة الفان ثانوية بير 334428

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححميد أمنوي340499 ثانوية بير 586156

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحخالد ساسيوي340500 ثانوية بير 633405

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحخديجة عبابوس340501 ثانوية بير 315696

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحخديجة ابن الصديق340502 ثانوية بير 350544

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحدنيا ظافر340503 ثانوية بير 464315

ي340504
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرجاء الحفيان ثانوية بير 277065

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرجاء  خوجة340505 ثانوية بير 493732

ي340506
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرجاء الدحان ثانوية بير 346306

ي340507
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرشيد الخلفز ثانوية بير 601692

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرشيد معدان340508 ثانوية بير 482544

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرشيدة خاموىسي340509 ثانوية بير 508065

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرشيدة بويسان340510 ثانوية بير 473151

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرشيدة مسعودي340511 ثانوية بير 273265

ز340512 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرضوان بن الحسي  ثانوية بير 345062

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزهي  العيدي340513 ثانوية بير 439055

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزينب طائع340514 ثانوية بير 249959

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزينب بلخي 340515 ثانوية بير 408838
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انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزينب خوجة340516 ثانوية بير 341242

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحساهل  مروان 340517 ثانوية بير 357368

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسعاد جعفر340518 ثانوية بير 448566

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسعيد زبي 340519 ثانوية بير 327522

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسعيد الفاتيحي340520 ثانوية بير 466813

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسعيد محطاوي340521 ثانوية بير 283896

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسعيد مليح340522 ثانوية بير 517821

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسعيد والشيخ340523 ثانوية بير 390829

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسكينة الناعمي340524 ثانوية بير 294046

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسكينة بادىسي340525 ثانوية بير 489810

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسلم قاسمي340526 ثانوية بير 562081

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسلوى الموكيل340527 ثانوية بير 394189

ي340528
 
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسمية صدف ثانوية بير 316141

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسمي  بعبا340529 ثانوية بير 281769

ة  النماوي340530 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسمي  ثانوية بير 489742

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسهام السمعلي340531 ثانوية بير 442368

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسومية ناصيح340532 ثانوية بير 520720

ي340533
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحصالح صديف  ثانوية بير 528834

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحصفاء الرامي340534 ثانوية بير 484835

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحصالح متوكل340535 ثانوية بير 485235

ي340536
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحصالح الدين مومبز ثانوية بير 242333

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الرحيم لمساق340537 ثانوية بير 364683

ش340538 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الرزاق الحي  ثانوية بير 322442

ي340539
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الرزاق  اليوسفز ثانوية بير 545698

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد العزيز حريز340540 ثانوية بير 395390

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد اللطيف  عسولي 340541 ثانوية بير 268857

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد اللوي  أحالم 340542 ثانوية بير 601570

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد المنعم مجيدو340543 ثانوية بير 377845

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الهادي الرامي340544 ثانوية بير 615018

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الوهاب ارحيله340545 ثانوية بير 276930

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبدالصديق ساطع340546 ثانوية بير 322774

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبدالكريم  الوردي340547 ثانوية بير 466029
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ي340548
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعتيقة جرف ثانوية بير 244769

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعثمان علوي340549 ثانوية بير 418330

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعدراء علون340550 ثانوية بير 361029

ي340551
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعزيز العمران ثانوية بير 323268

ي340552
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعزيز  دحمان ثانوية بير 551054

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعزيز  الفاتحي340553 ثانوية بير 357349

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعزيزة الزروالي340554 ثانوية بير 356985

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعماد وردي340555 ثانوية بير 245816

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحغزالن النادي340556 ثانوية بير 392785

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة  الحكيم 340557 ثانوية بير 486148

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة العمري340558 ثانوية بير 460411

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء اقبال340559 ثانوية بير 287165

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء هاشمي340560 ثانوية بير 323924

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء قجيدع340561 ثانوية بير 444263

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء زيدوح340562 ثانوية بير 522620

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء بن حمو340563 ثانوية بير 430050

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء العبشي340564 ثانوية بير 343811

قاوي340565 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء الرس  ثانوية بير 445705

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء المستقيم340566 ثانوية بير 340380

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء دزاز340567 ثانوية بير 368232

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاظمة ايت المختار340568 ثانوية بير 343652

ي340569
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفدوى الرحمون ثانوية بير 416064

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفدوى حداد340570 ثانوية بير 437792

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفضيل الناوي340571 ثانوية بير 277217

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحكريمة  افتوح 340572 ثانوية بير 467975

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحكريمة الزهوري340573 ثانوية بير 274767

ة هنوب340574 ز انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحكيز ثانوية بير 351772

ي340575
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحكوثر معطوىس  ثانوية بير 360071

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحكوثر  زوكري340576 ثانوية بير 522587

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحلطيفة روادي340577 ثانوية بير 417339

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحلطيفة مجدة340578 ثانوية بير 260707

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحليلة المفضول340579 ثانوية بير 281580
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ي340580
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحليل  الحرىس  ثانوية بير 362354

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحسن حب340581 ثانوية بير 358170

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد التحرير340582 ثانوية بير 321328

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد بومهدي340583 ثانوية بير 310872

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد لعوينة340584 ثانوية بير 432035

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد  راموىسي340585 ثانوية بير 259473

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد الكرناوي340586 ثانوية بير 477403

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد قنبوع340587 ثانوية بير 607887

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد منصف340588 ثانوية بير 343151

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد لحرش340589 ثانوية بير 341640

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد كريم340590 ثانوية بير 495231

ي 340591
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد  الشاببز ثانوية بير 536886

ي340592 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد النتح  ثانوية بير 278307

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد افري340593 ثانوية بير 577640

ي340594
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد العمران ثانوية بير 614985

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد كنيس340595 ثانوية بير 410084

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمروان عياش340596 ثانوية بير 534071

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمروان بلعيدي340597 ثانوية بير 347373

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم  مساعد340598 ثانوية بير 481548

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم لكنافدي340599 ثانوية بير 270762

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم الهبطي 340600 ثانوية بير 360852

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم شبوت340601 ثانوية بير 340540

ي340602
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم  وصفز ثانوية بير 324564

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم  شقيق340603 ثانوية بير 298410

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم سليم340604 ثانوية بير 317267

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحموالي حفيظ اوبا340605 ثانوية بير 378614

ي 340606
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمونية أجواضز ثانوية بير 343239

ي 340607
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحميلودة  بولمان ثانوية بير 415522

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمينة ابوالقمح340608 ثانوية بير 461434

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمينة لمرابط340609 ثانوية بير 493368

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنادية  الزاعري340610 ثانوية بير 607338

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنادية بودرة340611 ثانوية بير 631884
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انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنبيل امزان340612 ثانوية بير 519384

ي 340613
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنبيل العريش  ثانوية بير 500730

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنبيل بوهالل340614 ثانوية بير 601062

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنزهة متقالي340615 ثانوية بير 347402

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنسيمة بوسيف340616 ثانوية بير 470765

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنعمان بشوكة340617 ثانوية بير 449753

ي 340618
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنعيمة تشيش  ثانوية بير 266555

ي340619 ح  انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنورالدين الي  ثانوية بير 549420

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنورة  رباح340620 ثانوية بير 517793

340621
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنورة رضز ثانوية بير 598275

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحهجر بصار 340622 ثانوية بير 250194

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحهشام توفيق340623 ثانوية بير 463286

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحهشام  بوروس340624 ثانوية بير 488344

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحهند الحمزاوي340625 ثانوية بير 564137

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحهند العمري340626 ثانوية بير 457077

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحهيشام اللوكي340627 ثانوية بير 589377

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحوردة ايت رحو340628 ثانوية بير 315339

ناوي340629 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحوفاء الي  ثانوية بير 331495

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحوفاء  جابري340630 ثانوية بير 346559

ز كدير340631 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحياسي  ثانوية بير 334671

ز  غزال340632 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحياسي  ثانوية بير 577861

ز غوط340633 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحياسي  ثانوية بير 309193

ش340634 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيوسف الحي  ثانوية بير 339320

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيوسف  دليل340635 ثانوية بير 523713

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيوسف وديع 340636 ثانوية بير 418247

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيونس الشجيع340637 ثانوية بير 309068

ي340638 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيونس العرن  ثانوية بير 524747

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيونس كامل340639 ثانوية بير 418994
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انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأسامة فياللي350388 ثانوية بير 361641

وحي350389 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأسماء مرس  ثانوية بير 525929

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأسماء بعكاك350390 ثانوية بير 506286

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحإلهام  الجوهري350391 ثانوية بير 350685

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحإلياس شمشام350392 ثانوية بير 621114

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأمال هرجم350393 ثانوية بير 426755

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأنور البنان350394 ثانوية بير 521754

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأيوب هياللي350395 ثانوية بير 506284

ي350396
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحابراهيم الشكدان ثانوية بير 340003

ي350397
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاحسان المدن ثانوية بير 285762

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاحالم مخيبت350398 ثانوية بير 516300

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاحمد البوزيدي350399 ثانوية بير 483531

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاحمد هاللي350400 ثانوية بير 545285

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاحمد البخاري350401 ثانوية بير 299144

ي350402
يفز انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاحمد الرس  ثانوية بير 500826

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاسامة نجيلي350403 ثانوية بير 296412

ي350404
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاسماء اتلمسان ثانوية بير 322351

ي 350405
ز
اف انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاسماء  ش  ثانوية بير 480750

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاسماعيل اعيوي350406 ثانوية بير 299618

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاسماعيل أنقرفو350407 ثانوية بير 496298

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاسماعيل رحيوي350408 ثانوية بير 248625

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالحبيب  فقراوي350409 ثانوية بير 382143

ي350410
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالحسن كدران ثانوية بير 350752

ي350411  مجدون 
ز انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالحسي  ثانوية بير 312103

قاوية الشتوي350412 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالرس  ثانوية بير 322865

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالعمادي فاطمة الزهراء350413 ثانوية بير 327867

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحامال لشهب350414 ثانوية بير 505222

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحامال فقراوي350415 ثانوية بير 440256

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحايوب اجرف350416 ثانوية بير 268835

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحبديعة  العمروىسي350417 ثانوية بير 546682

ة  فطوري350418 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحبوش  ثانوية بير 272104

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحتوفيق كريم350419 ثانوية بير 490986
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انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحجمال  لكريم350420 ثانوية بير 519388

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحجمال ايت ابرايم350421 ثانوية بير 329583

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحجواد الكابوس350422 ثانوية بير 623999

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححبيبة شكور 350423 ثانوية بير 363278

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححسناء حنوم350424 ثانوية بير 522296

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححسناء ناصف350425 ثانوية بير 326566

ز350426 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححسناء ستي  ثانوية بير 252170

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححفيظة ناصف350427 ثانوية بير 392943

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححليمة أولحسن350428 ثانوية بير 593623

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححمادي الرامي350429 ثانوية بير 245476

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححمزة الكرناوي350430 ثانوية بير 327068

ي350431 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححمزة مجدون  ثانوية بير 467350

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححمزة الحمري350432 ثانوية بير 393522

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححمزة البقالي350433 ثانوية بير 363742

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححمزة  البداوي350434 ثانوية بير 601561

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححميد ايت مسعود350435 ثانوية بير 555883

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححنان العرسي350436 ثانوية بير 508507

350437
ز

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححنان  بوتوع ثانوية بير 462456

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححنان جعفر350438 ثانوية بير 552901

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححنان بن عواج350439 ثانوية بير 472510

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححياة امسيكي350440 ثانوية بير 349724

ي350441 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححياة اقصب  ثانوية بير 465534

ي350442 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححيات حاح  ثانوية بير 413010

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححياة  صالح350443 ثانوية بير 307268

ي 350444
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحخالد رهموىس  ثانوية بير 426502

ي350445
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحخديجة الربان ثانوية بير 302901

ي350446 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحخديجة الناح  ثانوية بير 292077

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحخديجة امساعد350447 ثانوية بير 633944

ي علوي350448
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحخديجة التعرمب  ثانوية بير 524321

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحخديجة  الضاوي350449 ثانوية بير 304336

ي350450
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحخديجة التف  ثانوية بير 357971

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحدنيا الزروالي350451 ثانوية بير 507593
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انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحدنيا السعداوي350452 ثانوية بير 320247

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحدونيا عومي350453 ثانوية بير 371207

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحربيع الحمداوي350454 ثانوية بير 522406

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرشيد اورنيش350455 ثانوية بير 361780

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرشيد سموي350456 ثانوية بير 500812

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرشيد غجدام350457 ثانوية بير 486779

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرشيد دنفلي350458 ثانوية بير 463498

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرفيق نديري350459 ثانوية بير 466112

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزهرة شعبة350460 ثانوية بير 366516

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزهور بن العوجة350461 ثانوية بير 473430

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزهي  صغوري350462 ثانوية بير 510570

ي350463 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزينب الناتح  ثانوية بير 532182

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسعاد  حيضارة 350464 ثانوية بير 341831

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسعاد منصف350465 ثانوية بير 362497

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسعيد بن زليم350466 ثانوية بير 287904

ي350467
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسعيدة اليامبز ثانوية بير 467919

ي350468 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسعيدة الحبيب  ثانوية بير 596273

ي350469
 
ة الحوان انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسمي  ثانوية بير 278151

ة الطفية350470 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسمي  ثانوية بير 278132

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسناء  بو الخي  350471 ثانوية بير 484386

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسهام العلوي350472 ثانوية بير 555301

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسهام مومن350473 ثانوية بير 339135

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحشامة سمي 350474 ثانوية بير 341436

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحصالح الصابري350475 ثانوية بير 361043

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحصالح لشقر350476 ثانوية بير 275638

ي350477
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعائشة  زيتون ثانوية بير 465993

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعادل هريم350478 ثانوية بير 407090

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الحق  الجبوري350479 ثانوية بير 459952

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الحكيم  لكريم350480 ثانوية بير 416831

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الحميد خالد350481 ثانوية بير 275079

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الرحيم الحبيب350482 ثانوية بير 297681

ي350483 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الرحيم الفقي  ثانوية بير 495724
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انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الرزاق العباىسي350484 ثانوية بير 403278

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الصمد نجيب اإلدريشي350485 ثانوية بير 311285

ي جداوي350486
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الغبز ثانوية بير 291602

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الفتاح المهاجر350487 ثانوية بير 321569

ش350488 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الفتاح الحي  ثانوية بير 343490

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد اللطيف مسكاوي350489 ثانوية بير 554963

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد هللا نايت عمر350490 ثانوية بير 330022

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد هللا  نافع 350491 ثانوية بير 296883

ي صابر350492 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد النب  ثانوية بير 435555

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الهادي ابو الوفاء350493 ثانوية بير 298083

ي350494
ي الراضز

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبدالغبز ثانوية بير 345443

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبدالمجيد عتيد350495 ثانوية بير 557869

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبدالهادي  التجيدي 350496 ثانوية بير 319353

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبدالواحد رزاق350497 ثانوية بير 302152

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبدالودود علوي350498 ثانوية بير 360414

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعتيقة وجيط350499 ثانوية بير 334681

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعزيزة نايت تمغارت350500 ثانوية بير 351788

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعلي أكجيم 350501 ثانوية بير 373993

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعمر بورزمة350502 ثانوية بير 302717

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفؤاد باخوش350503 ثانوية بير 556590

ز350504 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة أمي  ثانوية بير 508928

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة فغال350505 ثانوية بير 292777

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة ملوح350506 ثانوية بير 616615

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة بولحية350507 ثانوية بير 312031

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة ابوزيا350508 ثانوية بير 479445

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة عزمي350509 ثانوية بير 478052

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة عيدوك350510 ثانوية بير 515191

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة  مسغاري 350511 ثانوية بير 313505

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الصبار350512 ثانوية بير 316901

ي350513
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة  العويش  ثانوية بير 550615

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء مغيلي350514 ثانوية بير 624594

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء  الحالي350515 ثانوية بير 261962

111246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء سيب350516 ثانوية بير 330432

ي350517
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء سمران ثانوية بير 540220

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء الزاهري 350518 ثانوية بير 351670

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفتح هللا الرشدي350519 ثانوية بير 339921

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفتيحة الفطواكي350520 ثانوية بير 536486

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفتيحة بوزيدي350521 ثانوية بير 366101

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفتيحة الكريك350522 ثانوية بير 506178

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفدوي الطاهري350523 ثانوية بير 484169

ز350524 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحكوثر لمي  ثانوية بير 394901

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحلببز يوسف350525 ثانوية بير 551008

ي350526
ز
ف انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحلببز ش  ثانوية بير 312921

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحلوبنة  المهدوي 350527 ثانوية بير 360970

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحلوببز اعملو350528 ثانوية بير 320655

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحليال زكرياء350529 ثانوية بير 487331

ي 350530
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمجيد الشبان ثانوية بير 319665

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد فاللي350531 ثانوية بير 254803

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد رصيــــح350532 ثانوية بير 427725

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد الخياط350533 ثانوية بير 246626

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد بابا350534 ثانوية بير 491302

ي 350535
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد  السليمان ثانوية بير 310183

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد مصباح350536 ثانوية بير 393149

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد  قاصد350537 ثانوية بير 349356

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمراد فاضلي350538 ثانوية بير 285512

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمروان  الدردوري 350539 ثانوية بير 321074

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمرية وركي350540 ثانوية بير 434479

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمرية لحرش350541 ثانوية بير 566572

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم بكتاوي350542 ثانوية بير 383969

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم رجيم350543 ثانوية بير 279967

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم لرزاق350544 ثانوية بير 266101

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم  باهم350545 ثانوية بير 351080

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم الحورية350546 ثانوية بير 303970

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم لهبيل350547 ثانوية بير 501745
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمصطفز فتوح350548 ثانوية بير 297244

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمعاد بوالكرش350549 ثانوية بير 449086

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمنعم الغادي350550 ثانوية بير 305591

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمنعم شاكر350551 ثانوية بير 509509

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحموىس  عالوة350552 ثانوية بير 362580

ي350553 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنادية  الشبان  ثانوية بير 537361

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنادية نشيد350554 ثانوية بير 536593

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنادية الودودي350555 ثانوية بير 433366

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنادية  يارور350556 ثانوية بير 445102

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنبيل كوعمر350557 ثانوية بير 287022

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنبيل اليساع350558 ثانوية بير 309919

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنزهة العرسي350559 ثانوية بير 346521

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنسيمة باب هللا350560 ثانوية بير 368387

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنعيمة وسمكو350561 ثانوية بير 448942

ي350562
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنوال اتلمسان ثانوية بير 545462

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنورالدين بنجباري350563 ثانوية بير 482963

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنورة لهبيل350564 ثانوية بير 501513

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحهدى  اخويا 350565 ثانوية بير 264708

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحهند البوعزاوي350566 ثانوية بير 455236

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحوفاء جعفر350567 ثانوية بير 488535

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحوفاء دحمان350568 ثانوية بير 506523

ي350569
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحوفاء صديف  ثانوية بير 355357

ي 350570
 
ز شوف انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحياسي  ثانوية بير 554312

ز الزهراوي350571 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحياسي  ثانوية بير 293748

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيوسف الدوام350572 ثانوية بير 510806

ي350573 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيونس ضمي  ثانوية بير 619738

ي350574 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيونس لمغرن  ثانوية بير 400712

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيونس  فائز 350575 ثانوية بير 327033

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيونس وزاز350576 ثانوية بير 363684

113246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأحمد الفوز410427 ثانوية بير 522199

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأحمد بقالي410428 ثانوية بير 274458

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأسماء نعيم410429 ثانوية بير 412239

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأميمة مليم410430 ثانوية بير 272384

ي410431
ز حسبز انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأمي  ثانوية بير 271219

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأيوب الغراس410432 ثانوية بير 289437

ي410433 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأيوب عنب  ثانوية بير 313015

اك410434 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأيوب بوش  ثانوية بير 616300

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأيوب  يوراوي410435 ثانوية بير 358131

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأيوب حريث410436 ثانوية بير 292543

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحابراهيم الهواري410437 ثانوية بير 554693

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالمصطفز زرايدي410438 ثانوية بير 420691

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالياس رضوان410439 ثانوية بير 347722

يوة 410440 ز  رصز انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحامي  ثانوية بير 602395

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاناس التوجر410441 ثانوية بير 258545

ة410442 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحجهاد هي  ثانوية بير 501611

ي410443
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححسام الدحان ثانوية بير 268303

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححمزة تغدوين 410444 ثانوية بير 359921

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححنان دودي410445 ثانوية بير 357272

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرشيد عمري410446 ثانوية بير 420864

ي410447 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرشيد الناح  ثانوية بير 303013

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرشيد  نارصي410448 ثانوية بير 540891

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزكرياء ورايض410449 ثانوية بير 360265

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزكرياء حسناوي410450 ثانوية بير 383791

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزكرياء  النحال 410451 ثانوية بير 492212

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزهي  الشايب410452 ثانوية بير 276305

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسهام عتيق410453 ثانوية بير 514920

اف صالح 410454 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحش  ثانوية بير 277122

ي سناء410455 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحضهي  ثانوية بير 444969

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحطارق غالب410456 ثانوية بير 345189

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعادل سبار410457 ثانوية بير 339094

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الحي مصاد410458 ثانوية بير 274195
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الرحيم الفاضل410459 ثانوية بير 586401

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد العالي فرداد410460 ثانوية بير 467048

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد المنعم كراج410461 ثانوية بير 287474

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبدالرحيم المكاوي410462 ثانوية بير 249100

ي410463
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبدالرزاق حنان ثانوية بير 275930

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبدالصمد اللمي410464 ثانوية بير 255271

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعثمان عبيدة410465 ثانوية بير 581509

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعصام زويري410466 ثانوية بير 295312

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعماد نهري410467 ثانوية بير 317310

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعمر  بن شار410468 ثانوية بير 281910

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحكمال خراطي410469 ثانوية بير 501604

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحليل بلحمام410470 ثانوية بير 458203

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد الدحم410471 ثانوية بير 472500

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد لعويصي410472 ثانوية بير 543554

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد بحري410473 ثانوية بير 405456

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد حنيوي410474 ثانوية بير 567619

ز ناصح410475 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد أمي  ثانوية بير 309643

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمصطفز لزعر410476 ثانوية بير 243252

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحموني   بوفروج410477 ثانوية بير 262823

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنادية جودي410478 ثانوية بير 377504

ي410479 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنبيل شهب  ثانوية بير 336351

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحهاجر مالكي410480 ثانوية بير 379197

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحهيثم العيدودي 410481 ثانوية بير 280182

ز ام ارجيالت410482 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحياسي  ثانوية بير 245123

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيحب   بلقودية410483 ثانوية بير 266710
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحإبراهيم الحجام360108 353430

ي360109 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأحمد  بهح  619214

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأحمد الزاهد 360110 315135

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحآدم اجليليم360111 308327

ي360112
 
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحابتسام الراف 327595

ة ازروري360113 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالكبي  284288

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحامحمد زكاري360114 468650

ی مواق360115 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحبرس  279991

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحبنارص منشيح360116 263062

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححنان الغول360117 352043

ي360118
 
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحخولة التاف 456702

ي360119
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحزكرياء البيدان 395626

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسارة السعيدي360120 436585

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسفيان أيت زينب360121 314267

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسفيان مرباح360122 258281

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسفيان خاضي 360123 287186

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسكينة غريب360124 277952

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسناء وخلو 360125 347705

ي360126
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسهام الرحمون 419073

هان ابوالمجد360127 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحش  323773

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحشيماء الفاطمي 360128 486801

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد اإلله الحريق360129 491375

ي360130 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الصمد العواح  259155

ي360131
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبدالحق مزيان 305030

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبدالكريم لمباركي360132 249116

ي360133
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعثمان مصطاف 525475

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعماد الملكي360134 499465

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحغيثة رجيف360135 479026

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء  باباس360136 315299

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكمال حسيب360137 555324

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكوثر المبتوث360138 383590

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد نامق360139 329866
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ي الدين صالحي360140 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحب  589312

ي360141
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمراد حسون 482723

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمروان الطائق360142 295018

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم عفيف360143 333996

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم جماع360144 307159

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمصطفز آيت بالل 360145 243922

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمصطفز الدادىسي360146 277693

ي360147 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمني  المي  277075

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنهيلة العقاري360148 484989

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنورالدين غانم360149 476485

ز360150 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحهند  حني  258065

ز شكور360151 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحياسي  352342

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحيوسف بطراح360152 472333
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ي380273
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأمال بوسون ثانوية بير 429971

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأمال  قولي 380274 ثانوية بير 578488

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأناس الحنانة380275 ثانوية بير 378914

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحإيمان  وكيب 380276 ثانوية بير 247127

ي380277
 
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحإيناس تاف ثانوية بير 459160

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأيوب المرابطي380278 ثانوية بير 337262

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأيوب بنسعدون380279 ثانوية بير 327237

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحابتسام  اندية 380280 ثانوية بير 521879

ي380281
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالسعدية صفصفز ثانوية بير 309695

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاميمة السمراوي380282 ثانوية بير 298445

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحايمان لكدح380283 ثانوية بير 360138

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحايوب بوفود380284 ثانوية بير 496854

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحايوب حداد380285 ثانوية بير 280245

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحبدر شاهي380286 ثانوية بير 273768

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححادة اوشعو380287 ثانوية بير 362976

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححسام خفيف380288 ثانوية بير 261559

عي380289
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححسن ش  ثانوية بير 415907

ي380290 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححفيظة العرن  ثانوية بير 367430

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحخدوج والزهرو380291 ثانوية بير 311644

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحخديجة مالكي380292 ثانوية بير 633829

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرجاء معله380293 ثانوية بير 336938

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرجاء شامي380294 ثانوية بير 278788

ي380295
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزكرياء حسبز ثانوية بير 245769

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزكرياء ناهب380296 ثانوية بير 439079

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزوهي  الرادي380297 ثانوية بير 284312

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسارة فتوحي380298 ثانوية بير 412148

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسارة عاشق380299 ثانوية بير 590610

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسفيان  بن ياغلي380300 ثانوية بير 496194

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسكينة  ابوفارس380301 ثانوية بير 363061

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسلوى الوكاكي380302 ثانوية بير 515985

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسناء محيب380303 ثانوية بير 247130

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسهام دالل380304 ثانوية بير 617816
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحشيماء علون380305 ثانوية بير 361210

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحصادق  غفوا380306 ثانوية بير 321890

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحصالح الدين ربيع380307 ثانوية بير 340471

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحصالح الدين عمارة380308 ثانوية بير 306259

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحصالح الدين  قيدي380309 ثانوية بير 594136

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الرحيم  السعيدي380310 ثانوية بير 492444

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد العالي خريبش380311 ثانوية بير 324585

ي380312
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد العزيز ملف  ثانوية بير 297090

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الهادي المرشدي380313 ثانوية بير 552158

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبدالصمد خدي380314 ثانوية بير 314002

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحغزالن تاربيعت380315 ثانوية بير 291123

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء األزهاري380316 ثانوية بير 286295

ي380317
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحكمال لعمان ثانوية بير 336446

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحكوثر متطهر380318 ثانوية بير 290972

ي380319
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحكوثر فيف  ثانوية بير 262333

ي 380320 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد  مي  ثانوية بير 556521

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد فارس380321 ثانوية بير 502722

وج380322 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد العي  ثانوية بير 498015

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد ايت احميد380323 ثانوية بير 568882

ي380324
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد الساحز ثانوية بير 309152

ي380325 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد حاح  ثانوية بير 409847

ي380326
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد الديان ثانوية بير 441824

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد العرش380327 ثانوية بير 520510

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمراد منعيم380328 ثانوية بير 443177

ي380329
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمروان عرىس  ثانوية بير 371534

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم  عفيف 380330 ثانوية بير 398393

380331
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم عني  ثانوية بير 323253

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم بوزيدي380332 ثانوية بير 560029

ز  عبد اللطيف 380333 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمطمير ثانوية بير 556679

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمنال  ثلجة380334 ثانوية بير 458125

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمينة  مسيمر 380335 ثانوية بير 293631

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنسيمة بويدية380336 ثانوية بير 569816
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انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنضال ودود380337 ثانوية بير 342749

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنور الدين زنادي380338 ثانوية بير 496468

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحهجر  البوكدادي 380339 ثانوية بير 321849

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحياش عدي بور380340 ثانوية بير 251469

ي380341  عرون 
ز انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحياسي  ثانوية بير 323531

ز مصالة380342 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحياسي  ثانوية بير 507663

ز صابي 380343 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحياسي  ثانوية بير 353271

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيوسف طبيب380344 ثانوية بير 633714
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأحمد بوه330246 459313

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأسماء مسليم 330247 350284

وك330248 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأميمة مي  242050

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأميمة جبور330249 565390

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأنيس حزيمي330250 521555

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحإيمان منعيم330251 299607

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحإيمان  المغاري330252 613319

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحإيمان مصمودي330253 455914

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأيوب إشو330254 407965

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأيوب الجراري330255 519348

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحابتسام ضعيف330256 488120

يف330257 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحابراهيم ابن الرس  319409

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحاحسان ادريشي330258 312949

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحاحمد معدان330259 483534

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحاخالص بركاكش330260 273155

ف طوىسي330261 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحاش  346225

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالتهامي الضحاك330262 259639

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالمهدي دحان330263 415264

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالمهدي مومن330264 395587

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالمهدي أغزاف330265 521854

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالهام ادريوش330266 272170

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحامان أيت موحوشت330267 330805

ي330268
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحايمان زرهون 575709

ي330269
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحبدر مسكيبز 335563

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححادة أغدا330270 341814

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححسن  اليومي 330271 309110

ي330272
ى
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححسناء الحارن 471958

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححسنة العلوي سلسولي330273 455994

ي330274
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححمزة الخوحز 295947

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححمزة فضال330275 268480

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححمزة  عامري 330276 510119

ي330277 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة  لبيب  299751

121246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحخولة جعينجة330278 559596

ي330279
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحدعاء الحوضز 260522

ي330280
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحدنيا  بنهان 568008

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحرجاء  القصبة330281 309528

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحرجاء جخال330282 341475

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحرشيدة بوعدي330283 521939

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحرشيدة  بوطيب 330284 438823

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحرضز البضى330285 347370

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحزكرياء مصمودي330286 278290

ي330287
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسارة  اسليمان 422799

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسعاد  مفالح 330288 488877

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسناء شمشي330289 312536

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسناء  فارىسي330290 293919

ي330291
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسناء الكينان 263583

ي330292
ز
ف الدحمان ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحش  543639

ي 330293
 
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحشيماء  الخلوف 574421

ي330294 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحشيماء عرح  492144

ي330295
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحصفاء  مدان 286477

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحصالح  الكمرة330296 507872

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحطه غيدود    330297 248476

اد330298 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعائشة ش  273532

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الرحمان خياط330299 612354

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الصمد الفالح330300 524834

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد العزيز بوهالل330301 453666

ي مرحاب330302
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الغبز 379857

ي  المنصوري 330303
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الغبز 334579

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد المطلب سقالن330304 333831

ي330305
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبدالعظيم سمون 505281

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعزيز هاشمي 330306 534414

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعصام  المصمودي330307 339051

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعصام حيضار330308 320534

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعفاف رضه330309 362952
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعواطف الدروي330310 507254

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحغزالن رحمون330311 262657

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة ثابت330312 306264

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء طاهر330313 329931

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء جود330314 562546

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء بن رضوان330315 409224

ي330316
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء داحمان 593362

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطنة  افساحي330317 571349

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكريمة خلف330318 266285

ي330319
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكريمة اخالف 339560

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكمال يونس330320 271185

ي330321
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحلوبنة طنينش  279743

ي330322 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحليل الناح  477413

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحليل فضولي330323 359806

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحماجدة ابزامي330324 396239

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحسن سكوري330325 348838

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحسن  الرائس330326 569920

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد مطالع330327 303621

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد بلميحي330328 322473

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد عصام330329 507763

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد مالكي330330 574911

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد نعيم330331 293507

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد اكركاري330332 271535

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد  مساعف 330333 528347

ز دحمان330334 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد أمي  256786

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد األزهر الطالب330335 411549

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم جواعة330336 468400

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم  الزناكي330337 433076

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمريمة بانوار330338 255384

ز330339 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمنال بلكوطي  402713

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمينة العوامي330340 307868

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنرسين الداودي330341 560681
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنرسين فاهي330342 473088

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنعيمة أخماىسي330343 586486

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنهيلة كردودي330344 247964

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنور الدين الكردودي330345 482326

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنورة  افتوح 330346 410300

ي330347
 
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحهجر شوف 263010

ي330348
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحهند العثمان 557533

ز  كباري 330349 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحياسي  398207

ز دحاوي330350 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحياسي  326851

ي330351
ز
ز العدنون ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحياسي  506385

ز330352 ز اسبعي  ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحياسي  415680

ي330353 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحيوسف الشعب  575819

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحيوسف  ابوفارس330354 336893

ي330355 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحيونس تلح  568631

ي330356
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحيونس العمران 280635
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحإبتسام األزهري310468 488248

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحإبتسام رفيع310469 314162

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأحالم األزهر310470 479361

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأحمد غريب310471 320797

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحإلهام عبد الموجيب310472 300155

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحإلهام الشكري310473 357691

ي310474
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحإلياس الخليفز 313369

ي310475
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأمال الماضز 591679

ار310476 ز ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأمال إمي  331194

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأميمة متوكيل310477 241435

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحإيمان الكنبوري310478 274557

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحإيمان  أديب310479 305882

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأيوب اللوزي310480 448977

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأيوب البهجاوي310481 256476

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأيوب الطاهري310482 329808

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأيوب دروىسي310483 261362

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحابتسام بهلول310484 357386

ي310485 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحابتسام خنون  323174

ي 310486
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحابراهيم  الواف 312391

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحاحمد ادريوش310487 479441

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحادريس  مول الخيل 310488 450113

ي310489
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحازهور علوان 475763

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحاسماء بن عوامة310490 505555

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحاسم قدومي310491 338602

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحاكرام الهواري310492 436222

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالحبيب جداوي310493 307657

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالحبيب الكدري310494 475998

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالحسن الغالمي310495 283474

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالحسنية شلغوم310496 260439

ز الحريق310497 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالحسي  328065

ي310498 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالرازيق العبون  534420

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالسعدية  مخريف310499 261805
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالكبي  معتميد310500 523712

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالكرش عبد الهادي310501 359028

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالمصطفز  حميد هللا 310502 276123

ي310503
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالمصطفز ارضز 593820

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالمصطفز النوري310504 362902

 شكي 310505
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالمصطفز 277519

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحالمصطفز قنيطي310506 259578

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحامينة بورزيق310507 355027

ي310508 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحامينة قي  353877

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحايمان بودوان310509 263086

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحايمان حداوي310510 354497

ي310511
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحايمان ريدان 309477

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحايوب حاريري310512 461019

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحبديعة بلكركور310513 466990

ى ناصيت 310514 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحبرس  536452

ى داللي310515
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحبرس  361076

ى لهاللي310516
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحبرس  380406

ى ازور 310517 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحبرس  355844

ى الدريــهمي310518 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحبرس  317998

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحبصوص نرسين310519 484351

ي310520
ز
ى  الوردان ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحبوش  328937

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحجمال الدعلي310521 516360

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحجهاد بن عوامة310522 496233

ي310523
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحجهان الناضز 349002

ي310524 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححسناء التوران  318565

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححسناء العيادي310525 360915

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححسناء لرزاق310526 569772

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححفيظ لباد310527 292681

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححكيمة  وديغي 310528 322664

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححكيمة  قصطال310529 511404

ز310530 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححمزة امي  252516

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححميد صابيح310531 489311
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححنان شكار310532 507924

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححنان  حصار310533 287225

ي310534
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححنان الودنان 316594

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححنان  أفقي 310535 330257

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححنان كركوب310536 393340

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححنان حراك310537 310989

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححنان رصادي310538 599615

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححنان البهلول310539 513819

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححياة حمري310540 324156

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححياة دالل310541 316116

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححياة عبداللوي310542 300645

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحخالد بخداش310543 410531

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة  حمص310544 616940

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة  قضاوي310545 312461

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة بايد310546 525477

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة  دالل 310547 444381

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة دروىسي310548 292176

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة نعيمي310549 336471

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة العطاري310550 434722

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحخليفة لوبان310551 467643

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحربيعة أقديم310552 334095

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحرجاء عردال310553 247866

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحرشيد كعلوز310554 578306

ي 310555
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحرضوان الحافطز 400486

ي310556
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحزاهية زيتون 358890

ي310557
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحزهرة الحيان 434550

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحزهور الموجبي 310558 415395

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحزينب الزعراوي310559 339380

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسعاد بنمسعود310560 396288

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسعاد لغريشي310561 537076

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسعاد فاضيلي310562 315486

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسعيد أيت عبد هللا310563 271498
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ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسعيدة  بهيج 310564 331349

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسعيدة  بلواحي310565 339190

ي310566
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسعيدة الكريب  512615

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسكينة  عزان310567 524269

ي310568
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسكينة الساحز 393889

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسلوى ريان310569 540776

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسمية  المساوي310570 284450

ي310571
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسمية مخفز 315720

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسمية حاجوي310572 515729

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسميحة ازريعة310573 527829

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسمي  الزبي 310574 445925

ة وردي310575 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسمي  323141

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسناء المؤدن310576 379809

ي310577
 
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسناء الغسان 554395

ي310578
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسهام ورضز 451812

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسهام الخماري310579 347475

ي310580
 
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسومية مرزوف 481393

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسومية بركاوي310581 541511

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحشادية خدوي310582 264480

ي310583 ف الطنح  ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحش  289485

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحشيماء الراوي310584 496217

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحصباح سوندوىسي310585 344427

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحصباح صلحاوي310586 356474

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالح عاجم    صباح310587 455920

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحطارق لبحر310588 307218

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعادل رقيم310589 469357

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الرحيم  آيت معاد 310590 379145

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الرحيم طاهري310591 592652

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد العزيز عالم310592 387327

ة310593 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد العزيز الغي  553553

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد العزيز  ادريوش310594 481306

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الفتاح  غفار310595 381815
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ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الكبي  الجمري310596 491324

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد اللطيف زايدي310597 299979

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد هللا عيدان310598 520704

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبدالرحيم الحرار310599 356810

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعبدالهادي شديد310600 355143

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعتيقة فاضيلي310601 473128

وحي310602 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعتيقة مرس  508077

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعزالدين أبورك310603 318748

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعزيز لعروضي310604 306722

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعزيز سهيل310605 524248

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعزيزة تخيم310606 334119

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعزيزة  حواز 310607 436474

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعزيزة ملوك310608 408260

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعصام عابد310609 284980

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعصام العطاوي310610 387953

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحعمر شعنون310611 285189

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحغزالن شماخ310612 562311

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحغزالن  كريم 310613 267232

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحغزالن الحوات310614 563722

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحغزالن  عتقاوي310615 360583

ي310616
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحغزالن كنوف 529737

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحغزالن برطوط310617 394798

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاتحة متوكل310618 540469

ي310619 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة شهان  350580

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة  اوتموح310620 259870

دوز310621 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الي  282958

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة وغديش310622 466696

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الفاضيلي310623 423455

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء الطراش310624 331808

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء  االدريشي310625 305964

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء سعيدي310626 354655

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء  العاللي 310627 509053

129246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء بوعزاوي310628 598912

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء برطوط310629 435681

ي310630
 
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء الساوف 468545

ي310631
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء الواف 343676

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء الشعشاع310632 323227

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء  الجيد 310633 588026

ي310634
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء الجعوان 489999

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء النوري310635 323675

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفتيحة حتحات310636 452764

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفوزي وداد310637 278102

وز نشاط310638 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفي  257843

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكريمة السعدي310639 410140

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكريمة امان 310640 288232

ي310641
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكريمة الخلف  469670

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكمال سولوكي310642 469105

ة جالل310643 ز ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكيز 245451

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكوثر  اتمايري310644 534509

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكوثر كنور310645 281644

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكوثر  محروك310646 531232

ي310647
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكوثر المنان 609800

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكوثر السبيع310648 487739

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكوثر سداد310649 548843

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكوثر  العناوي310650 566119

ي310651
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحكوثر اللبان 312299

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحلطيفة ايت لحسن310652 330819

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحلطيفة اقران310653 509658

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحليلة نشاط310654 424421

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحليل الشهري310655 320817

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحليل  تورشلي310656 510484

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمجيدة االزهري310657 361690

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحجوبة الربيغي310658 477603

ي310659
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد لعيون 436487
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ي310660 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد الناح  358601

ي310661 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد حجاح  356221

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد شكري310662 352671

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد بويكزارن310663 250183

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد الرقيوي 310664 328024

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد مرغادي310665 288925

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد مهداوي310666 287973

ي310667
 
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمرية بون 318110

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم  أيت محمد310668 398767

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم الغوان310669 392367

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم العينوس310670 343143

ي310671
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم الحمداىس  488209

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم  الصوري310672 255096

ي310673
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم االريان 387211

ز310674 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم لحني  306005

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم  حليم310675 544917

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم الفارىسي310676 536694

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم حمودي310677 339759

اوي310678 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم  الخي  570430

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمصطفز الشناق310679 350727

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمصطفز  ابورك310680 508394

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمصطفز شفري310681 409776

ي310682
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمني  اللحف  451899

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحموراد مراس310683 331307

ي310684
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحموىس حسبز 418819

ي310685
يفز ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحميساء ش  266661

حبيل310686 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنادية ش  307507

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنادية لبيض 310687 496423

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنادية عبداللوي310688 335173

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنادية  يوشي310689 468581

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنادية  الزنك 310690 435772

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنبيل الهداري310691 282088
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنجاة الناصي 310692 500538

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنجية خلفاوي310693 422734

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنجية نجيب310694 362351

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنزهة بقمو310695 628501

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنزهة  حراركي 310696 362091

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنسيمة باخوش310697 442035

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنعيمة فرحان310698 534287

اعت310699 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنعيمة تشي  318206

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنهيلة  هرود310700 468275

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنوال الحرشاوي310701 309852

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنوال  محفوظ310702 394313

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنورة  راشق310703 454010

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنورة شعطيط310704 397967

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنورة وتزروت310705 485060

ي310706 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنورة الهداح  350015

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنورة بنطيب310707 317907

ي310708
 
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحنورة شوف 451792

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحهدى زرواطي310709 305839

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحهدى حلوم310710 264320

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحهدى وتيط نبالل310711 444974

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحهشام هاللي310712 405673

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحهشام نجيمي310713 539896

ي310714
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحهند الديان 482365

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحهند أمـــــــــــــــــــل310715 303870

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحوداد حيداد310716 478636

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحوداد فالحي310717 432259

اوي310718 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحوردة الخي  556940

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحوسيلة ركاع310719 462277

ز موداين310720 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحياسمي  341324

ز عتيق310721 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحياسي  563033

ز بهلول310722 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحياسي  410155

ز الحوات310723 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحياسي  476599
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ز جمال االدريشي310724 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحياسي  324481

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحيوسف الشاقوري 310725 454640

ي310726 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحيوسف  العزان  384848

ان310727 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحيونس جي  562583

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحيونس  رودان 310728 346510

133246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحإيمان  دركال320190 ثانوية بير 530169

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحابراهيم ابرقاوي320191 ثانوية بير 376645

ي320192 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحابراهيم الشهايب  ثانوية بير 476070

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاحمد  الصغراوي 320193 ثانوية بير 252760

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاسامة لكحيلي320194 ثانوية بير 279058

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاسماء نشيد320195 ثانوية بير 285769

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاسية عزوزي320196 ثانوية بير 303666

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالزهرة قشاش320197 ثانوية بير 274089

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالزوهرة الزبيدي320198 ثانوية بير 457833

ي320199
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالمصطفز  حنان ثانوية بير 366524

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحايوب زهراوي320200 ثانوية بير 327365

ة كريم320201 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحبرس  ثانوية بير 353079

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحجميلة الربيب320202 ثانوية بير 354363

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححكيم حافظ320203 ثانوية بير 495719

ي320204
ز
ن انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححميد الي  ثانوية بير 260588

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحخديجة مسليم320205 ثانوية بير 349972

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحخديجة بن سالم320206 ثانوية بير 578298

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحخولة صادق320207 ثانوية بير 513098

ي320208
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحخولة لبخاىس  ثانوية بير 623535

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحدنيا   الميناوي 320209 ثانوية بير 351919

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزبيدة زايد320210 ثانوية بير 521134

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزكريا  حميدي320211 ثانوية بير 285376

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزكرياء الخليل320212 ثانوية بير 286789

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزكرياء شاج320213 ثانوية بير 265911

ز320214 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزينب ايت تفغالي  ثانوية بير 258480

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزينب قزباري320215 ثانوية بير 453362

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزينب المعادين320216 ثانوية بير 251268

ي320217
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزينب الحوضز ثانوية بير 440272

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسفيان ولد مينة320218 ثانوية بير 437220

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسلم فنيد320219 ثانوية بير 313762

ف الغزالوي320220 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحش  ثانوية بير 380520

ي320221 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحشفيعة تلح  ثانوية بير 416062
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
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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 

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحشيماء زركان320222 ثانوية بير 364912

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحشيماء  هديج320223 ثانوية بير 341866

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحشيماء نضور320224 ثانوية بير 571805

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحصفاء كينش320225 ثانوية بير 591991

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحصليحة  معله320226 ثانوية بير 361582

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحصوفية صابري320227 ثانوية بير 316525

ي320228
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحضح الحوفب  ثانوية بير 401497

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد العالي  رضوان 320229 ثانوية بير 302951

ي320230
 
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الكبي  جنان ثانوية بير 332210

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد اللطيف حيمود320231 ثانوية بير 471889

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاتحة عبداللوي320232 ثانوية بير 486233

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة سليم320233 ثانوية بير 426351

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة شعبون320234 ثانوية بير 287728

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء رضوى320235 ثانوية بير 434544

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء المجداوي320236 ثانوية بير 587492

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطنة عبد جليل320237 ثانوية بير 327517

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحكوثر علوان320238 ثانوية بير 527424

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحليل اورير320239 ثانوية بير 265840

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد الجندول320240 ثانوية بير 477577

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد  ناجحي 320241 ثانوية بير 587270

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد فخرالدين320242 ثانوية بير 258462

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد بدر الدين بنبويه320243 ثانوية بير 579108

320244
ز انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمديحة بومعي  ثانوية بير 286855

ز320245 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمرية ياسي  ثانوية بير 467143

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم عامري320246 ثانوية بير 582915

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم  بوزاهر320247 ثانوية بير 240545

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم  بدري320248 ثانوية بير 359597

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم  مشيش320249 ثانوية بير 325760

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم الحسيب320250 ثانوية بير 362269

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنجاة النائحة320251 ثانوية بير 464125

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنجوى عزازي320252 ثانوية بير 381487

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنجيب الكركور320253 ثانوية بير 356926
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر
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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 

ي320254
 
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحهاجر فروف ثانوية بير 341765

ي320255 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحهند العني  ثانوية بير 265126

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحهند الصاديري320256 ثانوية بير 444371

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحهيبة أزنوبات320257 ثانوية بير 396868

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحوفاء صديق320258 ثانوية بير 271642

ي320259
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيحي السبز ثانوية بير 243923

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيوسف  كندي320260 ثانوية بير 485239

ي320261
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيوسف كراضز ثانوية بير 363017

136246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر
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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 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحأحمد غالب400029 523189

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححمزة وهاب400030 382122

ي400031
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححمزة فوقان 600719

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالححنان مسكاوي400032 570155

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسفيان المكاوي400033 367443

ي400034
 
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسفيان الراف 317452

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسكينة محسون400035 501203

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسكينة سعيدي400036 584057

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحسمي  بركمن400037 567320

ز400038 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحشيماء يقي  569332

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحغزالن صبور400039 306546

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحفدوى الزماندي400040 499713

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحليل بوقنيطي 400041 256016

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد الخي 400042 350581

ي400043
ز
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد  جوران 448336

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن صالحيونس النارصي400044 512652
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مباراة توظيف  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

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأميمة  تائب390211 ثانوية بير 356116

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأنس  اللويز390212 ثانوية بير 391362

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحإيمان نادي390213 ثانوية بير 474233

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحأيوب المصمودي390214 ثانوية بير 357640

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاحالم العقاد390215 ثانوية بير 320118

ز مرشيد390216 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالحسي  ثانوية بير 327255

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالمصطفز  منصف 390217 ثانوية بير 395898

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحالمهدي منصور390218 ثانوية بير 492290

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحامينة لهدادي390219 ثانوية بير 258611

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحاناس الخو 390220 ثانوية بير 277974

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحايمان نك390221 ثانوية بير 508664

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحايوب عدالي390222 ثانوية بير 292960

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحبديعة شحان390223 ثانوية بير 258560

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححسناء عكراش390224 ثانوية بير 618772

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححمزة مومح390225 ثانوية بير 494869

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالححياة رفيق390226 ثانوية بير 585558

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحخديجة وامبز390227 ثانوية بير 259562

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرباب حجباوي390228 ثانوية بير 580026

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحرباب حمداوي390229 ثانوية بير 341716

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزوهي  علوي390230 ثانوية بير 525258

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحزينب بوكطاية390231 ثانوية بير 514831

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسارة الزين390232 ثانوية بير 307152

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسارة مريك390233 ثانوية بير 492705

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسارة بوخاري390234 ثانوية بير 292276

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحسومية الحودود390235 ثانوية بير 596961

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحىسي محمد النماوي390236 ثانوية بير 510516

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحصفاء  بن حيمر390237 ثانوية بير 241648

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحصوفيا رايص390238 ثانوية بير 360820

ي390239 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد اإلله الصي  ثانوية بير 498627

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبد الرزاق التهامي390240 ثانوية بير 352405

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبدالخالق جليل390241 ثانوية بير 362631

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعبدالكريم بوسك390242 ثانوية بير 345375
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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 

ي390243 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحعصام الحضز ثانوية بير 318648

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء جواد390244 ثانوية بير 322449

ي390245
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء دهبز ثانوية بير 476541

ف390246 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفتيحة ش  ثانوية بير 297968

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفتيحة لكالعي390247 ثانوية بير 440989

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحفدوى بلفنيش390248 ثانوية بير 385897

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحكريمة بحار390249 ثانوية بير 468501

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحكلثومة بن بال390250 ثانوية بير 514721

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحكوثر خربوش 390251 ثانوية بير 468804

ي390252
 
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحكوثر  فروف ثانوية بير 347264

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحليل وردي390253 ثانوية بير 326714

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحماجدة الدزازي390254 ثانوية بير 326612

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد لمجمل390255 ثانوية بير 257243

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد عينان390256 ثانوية بير 435015

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد الحدود390257 ثانوية بير 463447

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد خيلي390258 ثانوية بير 325780

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد قدور  اطوايلع390259 ثانوية بير 282603

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمحمد ياش جمالي390260 ثانوية بير 317003

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمروان  البوسعادي390261 ثانوية بير 471138

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم الشاعري390262 ثانوية بير 522819

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم ملوكي390263 ثانوية بير 578608

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمريم نرجيس390264 ثانوية بير 303979

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمليكة احدوس390265 ثانوية بير 361140

ي390266
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحمبز    مهاوىس  ثانوية بير 529491

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحموىس عشاق390267 ثانوية بير 513759

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنادية غالب390268 ثانوية بير 497828

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنادية هواري390269 ثانوية بير 304045

اوي390270 انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنزهة  جي  ثانوية بير 323752

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنوال عفان390271 ثانوية بير 308665

ي390272
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحنورالدين كمون ثانوية بير 342924

ي390273
 
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحهدى الفوران ثانوية بير 349879

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحهشام اوبــها390274 ثانوية بير 625752

139246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحوداد بوتمرى390275 ثانوية بير 496208

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيحب  إشقدي390276 ثانوية بير 477520

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيوسف  الهايب390277 ثانوية بير 324825

انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيوسف  اطويبك 390278 ثانوية بير 352683

ي390279
ز
انزران التاهيلية بالفقيه بن صالحيونس التجان ثانوية بير 316033
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللإبراهيم  خليل370257
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 271506

ي ماللأسماء بايهي370258
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 488395

ي370259  كوكب 
ز ي ماللأمي 

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 545484

ي ماللابراهيم وتلهموت370260
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 343048

ي ماللاحساين ايت ايسومور370261
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 326038

ي ماللاحمد ابابشان370262
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 605367

ف بوتخمة370263 ي ماللاش 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 249010

ي ماللالكبي  الهواري370264
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 261789

ي ماللالمهدي إبراهيمي370265
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 270823

ز370266 ي ماللالمهدي  اوحسي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 324606

ي ماللالياس  فرتاحي370267
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 324058

ي ماللايوب جمال370268
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 584824

ي ماللبدر الدين سافي 370269
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 506061

ي370270
ز
ي ماللجمال عثمان

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 575596

ي ماللجواد بوالربيع370271
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 305497

ي ماللحسن فسواطي370272
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 257650

ي370273
ز
ي ماللحسن عدالن

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 249838

ي ماللحمزة عليجة370274
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 361149

وكي370275 ي ماللحياة  مي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 384690

ي ماللخديجة   شنان370276
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 468476

ي ماللرشيد بوعدلي370277
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 292646

ي ماللرشيد  اجا370278
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 444139

ي ماللرضوان فارح370279
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 555511

ي ماللزين العابدين الضب370280
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 349930

ي ماللسعاد النارصي370281
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 375237

ي370282
ي ماللسعيد الورضز

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 332479

ي ماللسعيد المغراوي370283
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 451547

ي ماللسفيان افردو370284
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 396832

ي ماللسفيان  إدسعيد 370285
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 503741

ي ماللسكينة ايت قاسم370286
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 264387

ي ماللسكينة حرشاوي370287
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 279889

ي ماللسليمان  أسمرار370288
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 305710
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

اوي370289 ي ماللسماح الخضز
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 338216

ي ماللسمية اوتودى370290
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 460915

ي ماللسناء غفي 370291
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 334782

ي ماللشيماء المغراوي370292
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 420281

ي ماللصابر بوستة370293
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 298139

ي ماللعبد الحفيظ  كروم370294
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 483613

ي ماللعبد الحليم اوخانش370295
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 372954

ي ماللعبد الرحمان البعالوي370296
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 562233

ي370297
ي ماللعبد العالي ازنيبز

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 434485

ي ماللعبد الواحد ليموري370298
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 333454

ت370299 ي ماللعبدالجق أيت تبعي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 532887

ز370300 ي ماللعبدالعزيز ميشي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 261792

ي ماللعبداللطيف ايت الطالب370301
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 247280

ي ماللعبي  رشيد370302
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 326040

ي ماللعلي السالمي370303
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 339675

ي ماللفاطمة خليل370304
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 604071

ي ماللفاطمة اكعيليل370305
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 384637

ي ماللمحمد  عمار 370306
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 548593

ة370307 ي ماللمحمد الشعي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 400434

ي ماللمحمد زهمون370308
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 242113

ي ماللمراد أمزوض370309
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 425302

ي ماللمراد ليموري370310
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 281403

ي ماللمروان شواطر370311
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 318115

اس370312 ي ماللمريم ش 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 299987

ي ماللمريم بوسب 370313
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 318823

ي ماللمريم المرسلي370314
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 319414

ي ماللنور الدين بوطوب370315
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 393520

ي ماللهاجر ريحان370316
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 572577

ي ماللهجر احساب370317
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 244976

ي ماللهند فتوحي370318
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 584881

ي ماللهند بوعام370319
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 498322

ز اشنو370320 ي ماللياسي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 440940
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي مالليوسف البدراوي370321
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 458592

ي370322
ي مالليوسف كب 

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 559297

ي مالليونس أصبان370323
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 324981

ي مالليونس  افيون370324
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 622471
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 ماللأسامة بوكوس340640
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 446352

ي ماللأسامة بلحاج340641
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 474836

ي ماللأمال المهدي340642
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 291251

ي ماللأنور عجم340643
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 369947

ي ماللأيوب الشيكي340644
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 562796

ي ماللاحمد يحياوي 340645
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 442400

ي ماللاحمد لوزي340646
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 549635

ي ماللاسماعيل وهبور340647
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 489087

ي ماللالصديق عمي علي340648
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 273204

ي ماللالمصطفز لحرش340649
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 293236

ي ماللالهام العمري340650
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 490612

ي ماللبديعة كرماج340651
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 284084

ي ماللبسمة الحداد340652
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 464510

ي340653
ي ماللتوفيق الصواببز

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 506990

ز340654 ي ماللجمال اساسي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 322572

ي ماللجواد بل المغرية340655
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 471411

ي340656 ي ماللحسناء لبكي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 446957

ي ماللحمزة المرابطي340657
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 463104

ي ماللحمزة  والطالب340658
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 333873

ي ماللحنان هادف340659
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 454281

ي ماللخدوج  باعروص340660
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 570930

ي ماللخديجة أغبال340661
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 482244

ي340662
ز
ي ماللخديجة الفنان

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 438085

ي ماللدعاء أكديد340663
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 375351

ي ماللدنيا الركراكي340664
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 270468

ي ماللرشيد تنشي340665
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 455133

ي ماللرشيد بن بيا340666
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 300081

ي340667
ز
ي ماللرضوان العون

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 308411

ي ماللزكريا المسلك340668
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 266882

ي ماللزهور العواد340669
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 428113

ي ماللسعيد البحري340670
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 594735

ي ماللسفيان السعيدي340671
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 315447
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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

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللسليمة  تفروت340672
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 302982

ي ماللسميحة اعموم340673
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 390811

ة اوجنا340674 ي ماللسمي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 284622

ي ماللسناء  بوشب  340675
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 360524

ي ماللسناء كريم340676
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 460946

ي340677 ي ماللسهام الغوفي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 622140

ي ماللسهام الصالحي340678
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 363112

ي ماللشادية  لحروري340679
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 347635

ي340680
وق الخلفز ي ماللش 

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 388905

ي ماللشعيب فوزي340681
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 351269

ي ماللشيماء الصابري340682
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 310329

ي ماللصاليحة نجلي340683
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 345939

ي ماللطارق تزيرين340684
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 282226

ي ماللعبد الحكيم  العارف340685
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 611246

ي ماللعبد الرحيم جومدي340686
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 592223

ات340687 ي ماللعبد الرزاق مي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 448891

ي ماللعبد الصمد بوكوس340688
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 445323

ي ماللعبد العالي باين 340689
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 337010

ي ماللعبد العالي  الضعيف 340690
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 593656

ز340691 ي ماللعبد هللا  باحسي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 300202

ي ماللعبد النارص االبراهيمي340692
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 519352

ي ماللعبد الهادي عاقلي340693
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 331414

وك340694 ي ماللعبد الواحد مي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 591374

ي340695
ي ماللعبدالرزاق ابنيبز

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 379372

ي ماللعبدالعزيز رضوان340696
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 458044

ي ابوسعود340697
ي ماللعبدالغبز

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 343770

ي ماللعبداللطيف  أمزيان 340698
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 617239

ي 340699
ز
ي ماللعزيز عثمان

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 522143

ي ماللعزيز الصابري340700
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 319457

ي ماللعزيز بومروان340701
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 291859

ي ماللعزيزة العساوي340702
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 439568

ي ماللعزيزة مكور340703
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 415317
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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

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللعصام ايت لحسن احماد340704
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 330574

ي ماللعمر الخالدي340705
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 317639

ي ماللغزالن منصوري340706
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 540760

ي ماللفؤاد نافع340707
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 579156

ي ماللفاطمة الماللي340708
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 482392

ي ماللفاطمة الزهراء غري 340709
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 326169

ي ماللفاطمة الزهراء  هالل 340710
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 497070

ي ماللفوزية ركاعي340711
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 381065

ي ماللكريمة مروىسي340712
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 599291

ي ماللكريمة بوهرور340713
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 431840

ي 340714 ي مالللببز  الناصي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 434293

ي مالللحسن بلقاس340715
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 298424

ي مالللوببز فوزي340716
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 275268

ي340717
ي ماللليل حلفز

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 478541

ي ماللليل مذكوري340718
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 263181

ي ماللمجمد الزين340719
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 432976

ي ماللمحسن الكبوري340720
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 374574

ي ماللمحمد  سواعدي340721
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 606215

ي ماللمحمد السعيدي340722
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 313227

ي ماللمحمد عالمي340723
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 473691

ي ماللمحمد مزوار340724
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 275336

ي ماللمحمد جمالي340725
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 585676

ي ماللمحمد مسكي340726
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 296091

يف340727 ي ماللمحمد ايت الرس 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 521101

ي ماللمحمد هونكان 340728
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 360054

ي 340729
ي ماللمحمد  الحريش 

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 556717

ي ماللمحمد الزيك340730
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 549055

ي340731 ي ماللمحمد مح 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 418714

ي ماللمراد بن رزاق340732
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 313250

ي340733
ز
ي ماللمريم معدان

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 444304

ي ماللمريم الرحالي340734
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 320722

ي ماللمريم  زغرات340735
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 394500
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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

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللمصطفز أحماد340736
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 301384

ي ماللمصطفز فائق340737
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 245784

ي ماللموح الراشدي340738
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 530851

ي ماللنادية  العرباوي 340739
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 382223

ي ماللنادية ابا340740
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 447776

ي ماللنادية البكوري340741
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 306628

ي340742 ي ماللنادية الناح 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 328864

ي ماللنجيب  بوغزاف 340743
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 307635

ي ماللنورة اعالم340744
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 566259

ي ماللهاجر نشاط340745
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 604487

ي ماللهشام  الطالب340746
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 444666

ي ماللهند امكور340747
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 569225

ي ماللهند معروف340748
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 511974

اوي340749 ي ماللوداد  الخي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 483339

ي ماللوفاء بنحسو340750
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 289038

ي340751
 
ي ماللوفاء شوف

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 289753

ي ماللوليد وزين340752
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 451456

ز  الجوهري340753 ي ماللياسي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 436114

ي مالليوسف  موزيري340754
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 361713

ي مالليوسف ناشيط340755
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 343783

ي مالليوسف بنعامر340756
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 309609

ي مالليونس الصوردي340757
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 416908
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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

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللأسامة القادري350577
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  331239

ي ماللأسماء المنصوري350578
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  437399

ي ماللأميمة العباىسي350579
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  610875

ي ماللأمينة  النجمي350580
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  560683

ي350581
ي ماللأنوار حسبز

ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  291609

ي ماللابراهيم ملكي350582
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  312199

ي ماللاسماعيل  زاكي350583
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  564018

ي350584
ي ماللاسماعيل اليوسفز

ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  280612

ي350585 ي ماللالحبيب البوصي 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  438482

ي ماللالزهرة وردي350586
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  348549

قاوي لمفضلي350587
ي ماللالرس 

ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  282195

ي ماللالكبي  ابرابر350588
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  541440

ي ماللالهام فتاح350589
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  327105

ي ماللامباركة التامي350590
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  469761

ي ماللاميمة ملجان350591
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  322380

ز مسوي350592 ي ماللامي 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  606875

ي ماللانس حوسة350593
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  495109

ي ماللايمان ركاب350594
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  598575

ي ماللايوب اقريضحي350595
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  354544

ي ماللبسمة  زيدوح350596
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  584950

ى لطيف350597 ي ماللبرس 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  366756

ى عال350598 ي ماللبرس 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  355953

ى  أيت محمد 350599 ي ماللبوش 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  589047

ي ماللجليل الحيمر350600
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  322596

ي ماللجواد صالحي350601
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  568321

اع350602 ي ماللحبيبة ش 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  531437

ي ماللحسن ايت حدو350603
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  568675

ي ماللحسن بوشيم350604
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  334036

ي350605
ي ماللحسناء حنفز

ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  611540

ي ماللحسناء رحيمي350606
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  341352

ي ماللحسناء موريد350607
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  464289

ي350608 ي ماللحسناء حح 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  605187
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رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللحفيضة البوعالوي350609
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  363419

ي ماللحمزة  ونتيف350610
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  288635

ي 350611 ي ماللحنان الشعيب 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  553041

ي ماللحياة  تمسبز 350612
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  313975

ي ماللخديجة  المود350613
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  325257

ي ماللخديجة البوعالوي350614
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  621230

ي350615 ي ماللخديجة  يعقون 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  414334

ي ماللخديجة وكوز350616
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  340177

ي ماللخديجة ماماي350617
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  432543

ي ماللخديجة الكباش350618
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  266234

ي ماللخديجة الهاللي350619
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  274434

ي ماللخليل ايت سدي امحمد350620
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  242016

ي ماللخولة عابدي350621
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  440294

ي ماللدنيا فاضل350622
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  326110

ي ماللرجاء شكور350623
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  541906

ي ماللرشيد  العمري 350624
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  500616

ي ماللزكرياء  كريش350625
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  275596

350626
ي ماللزكرياء رضز

ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  617761

ة ولدارحيلة350627 ي ماللزهي 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  451365

ي ماللسارة  أبوعطاء هللا 350628
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  325112

ي ماللسعيد الغالمي350629
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  249752

ي ماللسعيد التومزي350630
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  548782

ي ماللسكينة  الهاللي 350631
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  321231

ي ماللسناء العباىسي350632
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  295725

ي ماللسهام وغاض350633
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  392215

ي350634 ي ماللسهام العمي 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  305735

ي ماللصالحة محفوظ350635
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  343948

ي ماللصفاء الزواوي350636
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  480117

ي ماللعائشة احديدو350637
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  439888

ي ماللعائشة  إعيش350638
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  588492

ي ماللعادل شحمي350639
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  490097

ي ماللعبد الرحيم الشبوخ350640
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  508557
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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 

ي ماللعبد الرحيم بزيد350641
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  600925

ي ماللعبد الرحيم الحنصالي350642
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  284393

ي ماللعبد العالي المنصوري350643
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  315186

ي العادي350644
ز
ي ماللعبد الغان

ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  263592

ي ماللعبد الكريم قرباب350645
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  274996

ي ماللعبد هللا  الغنجاوي 350646
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  522207

ي ماللعبدالحفيظ ابازي350647
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  267221

ي ماللعبدالرحيم اولمودن 350648
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  319604

ي قزداري350649
ي ماللعبدالغبز

ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  518253

ي ماللعبدهللا لعروضي350650
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  369987

ان350651 ي ماللعتيقة جي 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  470008

ي ماللعزالدين نافع350652
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  463451

ي ماللعزيز اقرند350653
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  477730

ي350654
 
ي ماللفاطمة  صدف

ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  346483

ي ماللفاطمة ازكاي350655
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  603703

ي ماللفاطمة الزهراء ازراك350656
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  509566

ي 350657 ي ماللفاطمة الزهراء صابي 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  578291

ي ماللفاطمة الزهراء ابالي350658
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  321644

ي ماللفاطمة الزهراء نوري350659
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  409212

ي ماللفاطمةالزهراء بنعرينة350660
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  275523

ي350661
ي ماللفايزة اعبز

ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  439967

ز350662 ي ماللفدوى اشغي 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  563591

ي ماللفوزية الخبوري350663
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  295298

ي ماللكوثر  الزاهري350664
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  505228

ي مالللطيفة زتمو350665
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  328718

ي مالللطيفة بكي 350666
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  449618

ي ماللليل الحريري350667
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  446190

ي350668
ز
ز الرحمان ي ماللمحسي 

ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  469091

ي ماللمحمد وقزو350669
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  325537

ي ماللمحمد  النعاس350670
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  504854

ي ماللمحمد الزاهري350671
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  477760

ي ماللمحمد وبيشة350672
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  436254
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
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 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ي ماللمحمد  ايت امعاد350673
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  555011

ي ماللمحمد  اكركاو350674
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  341013

ي ماللمحمد زتمو350675
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  328452

ي ماللمحمد العابد350676
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  314151

ي ماللمراد بونارص350677
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  382564

ي ماللمروان شكراوي350678
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  517940

ي ماللمريم محمادي350679
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  592269

ي ماللمريم الحمودي350680
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  278282

ي ماللمصطفز عصيم350681
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  279213

اوي 350682 ي ماللمولودة الخي 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  481559

ي ماللنادية الرمادي350683
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  318506

ي ماللنجوى المصلوحي350684
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  331337

ي ماللنسيمة  إيروى350685
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  544505

ي ماللنهال مبشور350686
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  379722

ي ماللنورالدين قرباب350687
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  307713

ي ماللهجر  ربطاوي350688
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  317182

ي ماللهجر قزباري350689
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  400689

ي ماللهشام الهواري350690
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  343441

ي ماللهشام  الدي350691
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  330178

ي ماللهشام نيطول350692
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  564053

ي350693
ي ماللهند  المسكيبز

ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  440500

ي350694 ي ماللوفاء الطاهي 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  437147

ي ماللوليد مدي350695
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  446334

ي350696
ز
ي مالليوسف فزوان

ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  311755

ي مالليوسف مالك350697
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  273275

ي مالليونس اكر350698
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  283311

ي مالليونس قابل350699
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  600631
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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 ماللأمينة  نجاح410484
ثانوية داي اإلعدادية بببز 320966

ي ماللأنس الشافغي410485
ثانوية داي اإلعدادية بببز 634646

ي410486
ز
ي ماللأنس العمران

ثانوية داي اإلعدادية بببز 363428

ي ماللأنوار مكوس410487
ثانوية داي اإلعدادية بببز 579356

ي ماللأنوار أمريم410488
ثانوية داي اإلعدادية بببز 301922

ي ماللاسامة  بوزيد410489
ثانوية داي اإلعدادية بببز 577752

ي ماللاسامة زين الدين410490
ثانوية داي اإلعدادية بببز 371150

ي ماللاسماعيل بويمي410491
ثانوية داي اإلعدادية بببز 419008

ي410492
ي ماللاسماعيل  إمغز

ثانوية داي اإلعدادية بببز 256598

ي410493
ي ماللالهام الساحز

ثانوية داي اإلعدادية بببز 535523

ي ماللاميمة العلوي410494
ثانوية داي اإلعدادية بببز 295554

ز غريب410495 ي ماللامي 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 257844

ي ماللانس اسكندري410496
ثانوية داي اإلعدادية بببز 249458

ي ماللايوب عاطف410497
ثانوية داي اإلعدادية بببز 405080

ي410498 ي ماللتوفيق الحاجب 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 284268

ي ماللحداش زايد410499
ثانوية داي اإلعدادية بببز 603010

ي ماللحسن السعيد410500
ثانوية داي اإلعدادية بببز 613672

ي ماللحمزة بلعروضي410501
ثانوية داي اإلعدادية بببز 339687

ي ماللحمزة  اورير410502
ثانوية داي اإلعدادية بببز 491464

ي ماللحميد الناوي410503
ثانوية داي اإلعدادية بببز 451560

ي ماللخالد وسحاق410504
ثانوية داي اإلعدادية بببز 568344

ي ماللرشيد ساعيدي410505
ثانوية داي اإلعدادية بببز 571846

ز410506 ي ماللرفيق ازعييز
ثانوية داي اإلعدادية بببز 604081

ي ماللزكرياء زهراوي410507
ثانوية داي اإلعدادية بببز 555857

ي ماللزكرياء ادريشي410508
ثانوية داي اإلعدادية بببز 255965

ي ماللزينب العلوي410509
ثانوية داي اإلعدادية بببز 402686

ي410510 ي ماللسعيد احضز
ثانوية داي اإلعدادية بببز 619566

ي ماللسفيان ارهام410511
ثانوية داي اإلعدادية بببز 330126

ي ماللسناء اكزوم410512
ثانوية داي اإلعدادية بببز 447995

ي ماللسهام العرف410513
ثانوية داي اإلعدادية بببز 335409

ي ماللضح طواف410514
ثانوية داي اإلعدادية بببز 493794

ي بنعاش 410515
ز
ي ماللعبد الغان

ثانوية داي اإلعدادية بببز 552491
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بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللعبداالله الراشدي410516
ثانوية داي اإلعدادية بببز 357300

ي ماللعثمان هرشاوي410517
ثانوية داي اإلعدادية بببز 549887

ي ماللعزيز فاكر410518
ثانوية داي اإلعدادية بببز 415262

ي ماللعالء الدين قرباب410519
ثانوية داي اإلعدادية بببز 630733

ي410520
ز
ي ماللعماد الصاف

ثانوية داي اإلعدادية بببز 502686

ي ماللعمر اباسو410521
ثانوية داي اإلعدادية بببز 291990

ي ماللفؤاد عالوي410522
ثانوية داي اإلعدادية بببز 459117

ي ماللفاطمة الزهراء شادلي410523
ثانوية داي اإلعدادية بببز 463555

ي ماللفدوة اسوبا410524
ثانوية داي اإلعدادية بببز 285758

ي مالللحسن وسيكو410525
ثانوية داي اإلعدادية بببز 401961

ي مالللمياء العبشي410526
ثانوية داي اإلعدادية بببز 550536

ي ماللماريا  فضلي410527
ثانوية داي اإلعدادية بببز 436889

ي ماللمحمد زيدان410528
ثانوية داي اإلعدادية بببز 468947

ي ماللمحمد الفطواكي 410529
ثانوية داي اإلعدادية بببز 562561

يدي410530 ز ي ماللمحمد الي 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 418962

ي ماللمحمد شماع410531
ثانوية داي اإلعدادية بببز 568889

ي ماللمراد لعوان410532
ثانوية داي اإلعدادية بببز 283077

ي ماللمراد الوردي410533
ثانوية داي اإلعدادية بببز 307174

ي ماللمراد بنعمارة410534
ثانوية داي اإلعدادية بببز 243061

ي ماللمروان اجاعلي410535
ثانوية داي اإلعدادية بببز 632334

ي ماللمروان بلعيدي410536
ثانوية داي اإلعدادية بببز 506347

ي410537 نون 
ي ماللمريم ش 

ثانوية داي اإلعدادية بببز 253092

ي ماللمريم البوزيدي410538
ثانوية داي اإلعدادية بببز 499870

ي ماللنبيل الصلحي410539
ثانوية داي اإلعدادية بببز 346707

يش410540 ي ماللنعيمة حي 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 300239

ي ماللنهيلة بن زوية410541
ثانوية داي اإلعدادية بببز 635001

ي ماللنورالدين اعيش410542
ثانوية داي اإلعدادية بببز 459481

ي410543
ز
ز عطفان ي ماللياسي 

ثانوية داي اإلعدادية بببز 481657

ي مالليوسف مفتاح410544
ثانوية داي اإلعدادية بببز 319416

ي مالليوسف أعنوز 410545
ثانوية داي اإلعدادية بببز 296336

ي مالليونس محبوب410546
ثانوية داي اإلعدادية بببز 276742

410547
ي مالليونس رضز

ثانوية داي اإلعدادية بببز 456609

153246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ي410548
 
ي مالليونس الورزف

ثانوية داي اإلعدادية بببز 429853

يف410549 ي مالليونس مرس 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 436039

154246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علم النفس/علم اإلجتماع/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

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللاالطرش محمد360153
ثانوية داي اإلعدادية بببز 559938

ي360154
ز
ي ماللالتهامي الوزان

ثانوية داي اإلعدادية بببز 443643

ي ماللالمصطفز ازاريز360155
ثانوية داي اإلعدادية بببز 597319

ي ماللبدر تامرعوشت360156
ثانوية داي اإلعدادية بببز 481988

ي ماللخديجة حمدي360157
ثانوية داي اإلعدادية بببز 250516

ي360158
 
ي ماللسعدية خنتون

ثانوية داي اإلعدادية بببز 407112

ف عبدو360159 ي ماللش 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 307934

ي ماللعادل بوتنخار360160
ثانوية داي اإلعدادية بببز 480979

ي ماللعبد الرحيم طويل360161
ثانوية داي اإلعدادية بببز 375845

ي ماللعبد الواحد الزاهري360162
ثانوية داي اإلعدادية بببز 452776

ي ماللعبدهللا  بولحسن 360163
ثانوية داي اإلعدادية بببز 245879

ي ماللعثمان بدال360164
ثانوية داي اإلعدادية بببز 286990

ي ماللفاطمة الحيان360165
ثانوية داي اإلعدادية بببز 320619

ي ماللفاطمة الزهراء الرامي360166
ثانوية داي اإلعدادية بببز 476151

ي ماللمحمد الهواري360167
ثانوية داي اإلعدادية بببز 270198

ي ماللمريم العزمي360168
ثانوية داي اإلعدادية بببز 419406

ي ماللمصطفز السباعي360169
ثانوية داي اإلعدادية بببز 575351

ي360170 ز أيت العرن  ي ماللياسي 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 481510

155246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللإخالص السامي380345
ثانوية داي اإلعدادية بببز 338105

ي ماللأسية المغراوي380346
ثانوية داي اإلعدادية بببز 333859

ي ماللأمال تامسنة380347
ثانوية داي اإلعدادية بببز 321665

ي ماللأنس هشوم380348
ثانوية داي اإلعدادية بببز 527479

ي ماللأنس الهرمي380349
ثانوية داي اإلعدادية بببز 430183

ي ماللابراهيم كرادي380350
ثانوية داي اإلعدادية بببز 290135

ي ماللاحالم لفضالي380351
ثانوية داي اإلعدادية بببز 545543

ي ماللاحمد السعدي380352
ثانوية داي اإلعدادية بببز 379837

ي ماللاسماء كروش380353
ثانوية داي اإلعدادية بببز 248844

ي ماللاسماء  اومسعود380354
ثانوية داي اإلعدادية بببز 543485

ي ماللالسعدية وجورة380355
ثانوية داي اإلعدادية بببز 453906

ي ماللايمان لويزة380356
ثانوية داي اإلعدادية بببز 305524

ي ماللايوب  حمزاوي380357
ثانوية داي اإلعدادية بببز 393696

ي ماللايوب مجاطي380358
ثانوية داي اإلعدادية بببز 452993

ي ماللايوب  امزيل380359
ثانوية داي اإلعدادية بببز 327412

ي380360
ز
ي ماللبدر الدين الصوف

ثانوية داي اإلعدادية بببز 510678

ى علمي380361 ي ماللبرس 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 331514

ي ماللبالل الهدوي380362
ثانوية داي اإلعدادية بببز 459065

ي ماللجميلة امهيدرة380363
ثانوية داي اإلعدادية بببز 529160

ي380364 ي ماللجواد الدويب 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 243569

ي ماللحسام الدين قاسمي380365
ثانوية داي اإلعدادية بببز 593220

ي ماللحسناء قرون380366
ثانوية داي اإلعدادية بببز 320036

ي ماللحسناء جوال380367
ثانوية داي اإلعدادية بببز 445697

ي ماللحليمة  حرير380368
ثانوية داي اإلعدادية بببز 528013

ي ماللحميد ايت بجا380369
ثانوية داي اإلعدادية بببز 318984

اوي380370 ي ماللخديجة الصي 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 285506

ي ماللرابحة صاليح380371
ثانوية داي اإلعدادية بببز 469791

ي ماللرجاء جدار380372
ثانوية داي اإلعدادية بببز 309062

ي ماللرشيد انفضواك380373
ثانوية داي اإلعدادية بببز 521002

ي ماللرضوان منتض380374
ثانوية داي اإلعدادية بببز 277969

ز380375 ي ماللسارة السمي 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 333737

ي ماللسعاد زربيب380376
ثانوية داي اإلعدادية بببز 415711

156246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللسعيد ابنا380377
ثانوية داي اإلعدادية بببز 290616

ي ماللسكينة بوهو380378
ثانوية داي اإلعدادية بببز 532092

ي ماللسناء ثابت 380379
ثانوية داي اإلعدادية بببز 529813

ي380380 ي ماللسومية طالب 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 629352

ي ماللشيماء أكراد380381
ثانوية داي اإلعدادية بببز 540060

ي ماللشيماء  عقلي380382
ثانوية داي اإلعدادية بببز 322703

ت 380383 ي ماللصالح الدين قي 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 290138

ي ماللصليحة   الغريب380384
ثانوية داي اإلعدادية بببز 434297

ي ماللطارق محتفظ380385
ثانوية داي اإلعدادية بببز 327770

ي ماللعبد الرحيم بن عمر380386
ثانوية داي اإلعدادية بببز 465510

ي ماللعبد العاطي بورزيق380387
ثانوية داي اإلعدادية بببز 281704

ي 380388 ي ماللعبد العزيز  العمي 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 406833

ي  بوسب  380389
ي ماللعبد الغبز

ثانوية داي اإلعدادية بببز 318624

ي ماللعصام دبالي380390
ثانوية داي اإلعدادية بببز 240873

ي ماللفاطمة مستنض 380391
ثانوية داي اإلعدادية بببز 314096

ي ماللفاطمة الزهراء لوضيفة380392
ثانوية داي اإلعدادية بببز 360417

ي مالللحسن اوحماد380393
ثانوية داي اإلعدادية بببز 252396

ي ماللمحمد مليج380394
ثانوية داي اإلعدادية بببز 424142

ي ماللمحمد  بازوي380395
ثانوية داي اإلعدادية بببز 495195

ي ماللمحمد مانوا380396
ثانوية داي اإلعدادية بببز 610262

ي ماللمحمد  زكي 380397
ثانوية داي اإلعدادية بببز 523881

ي380398
ز
ز حربون ي ماللمحمد أمي 

ثانوية داي اإلعدادية بببز 518014

هرة380399 ز ي ماللمراد بيز
ثانوية داي اإلعدادية بببز 342642

ي ماللمريم مايس380400
ثانوية داي اإلعدادية بببز 586850

ي380401
ي ماللمريم بلقاضز

ثانوية داي اإلعدادية بببز 334586

ي380402
ي ماللمريم ارميف 

ثانوية داي اإلعدادية بببز 522473

ي ماللمعاد بوتكبوت نيت مودو380403
ثانوية داي اإلعدادية بببز 511079

380404
ي ماللمبز اوعف 

ثانوية داي اإلعدادية بببز 412935

ي ماللموح  عديوي380405
ثانوية داي اإلعدادية بببز 604270

ي ماللنزهة بلعيدي 380406
ثانوية داي اإلعدادية بببز 520827

ي ماللنهيلة الحدجاوي380407
ثانوية داي اإلعدادية بببز 339029

ي ماللهاجر  إسماعيلي380408
ثانوية داي اإلعدادية بببز 346942

157246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي380409 ي ماللهشام اللي 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 504539

ي ماللهشام محمود380410
ثانوية داي اإلعدادية بببز 423588

ي380411 ي ماللوفاء فقي 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 314006

ز  ركيك380412 ي ماللياسي 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 619670

ي مالليوسف امدياز380413
ثانوية داي اإلعدادية بببز 433509

ي مالليوسف  الشافغي380414
ثانوية داي اإلعدادية بببز 555633

ي مالليوسف بهيش380415
ثانوية داي اإلعدادية بببز 452912

ي مالليوسف  العباىسي380416
ثانوية داي اإلعدادية بببز 336167

ي380417 ي مالليونس الطاهي 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 279268

158246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 ماللأسماء برقية330357
ثانوية داي اإلعدادية بببز 510709

ي330358
 
ي ماللأسماء  زلمان

ثانوية داي اإلعدادية بببز 339947

ي330359
ف قورىس  ي ماللأش 

ثانوية داي اإلعدادية بببز 418267

ي ماللإكرام أنزار330360
ثانوية داي اإلعدادية بببز 266025

ي ماللأميمة هارمي330361
ثانوية داي اإلعدادية بببز 266466

ي ماللإيمان المسعودي330362
ثانوية داي اإلعدادية بببز 620885

ي ماللإيناس الفاري330363
ثانوية داي اإلعدادية بببز 581694

ي ماللأيوب عابيد330364
ثانوية داي اإلعدادية بببز 305484

ي ماللأيوب الجراري330365
ثانوية داي اإلعدادية بببز 322806

ي ماللادريس حنصالي330366
ثانوية داي اإلعدادية بببز 606663

ي ماللاسعد خافو330367
ثانوية داي اإلعدادية بببز 343388

ي ماللالبشي  الجملي330368
ثانوية داي اإلعدادية بببز 252754

ي ماللالزوهرة حنصالي330369
ثانوية داي اإلعدادية بببز 590089

ي ماللالسعدية  فائق330370
ثانوية داي اإلعدادية بببز 385903

ي ماللالسعدية غرباوي330371
ثانوية داي اإلعدادية بببز 322294

ي ماللالسعيد مراغ330372
ثانوية داي اإلعدادية بببز 594712

ي ماللالمهدي مديح330373
ثانوية داي اإلعدادية بببز 400876

ي ماللالهام الكاس330374
ثانوية داي اإلعدادية بببز 354854

قاوي330375 يد الرس  ز ي ماللالي 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 546859

ي ماللاميمة العماري330376
ثانوية داي اإلعدادية بببز 303326

ي ماللامينة وينارص330377
ثانوية داي اإلعدادية بببز 303128

ي ماللايمن موبالد330378
ثانوية داي اإلعدادية بببز 560570

ي ماللبثينة نعمان330379
ثانوية داي اإلعدادية بببز 316946

ي ماللبدر الزاهري330380
ثانوية داي اإلعدادية بببز 536076

ي ماللبسمة بوزيد330381
ثانوية داي اإلعدادية بببز 522849

ي330382
 
ى رزوف ي ماللبرس 

ثانوية داي اإلعدادية بببز 362638

ي ماللبهيجة اوسيدي330383
ثانوية داي اإلعدادية بببز 390195

ى زين330384 ي ماللبوش 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 476303

ى كمال330385 ي ماللبوش 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 482833

ي ماللبوعزة والدوح330386
ثانوية داي اإلعدادية بببز 369404

ي ماللجواد مكوس330387
ثانوية داي اإلعدادية بببز 307067

ي ماللحسن زغواض330388
ثانوية داي اإلعدادية بببز 529446

159246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 ماللحسناء  اكسار330389
ثانوية داي اإلعدادية بببز 240603

ي330390
ز
ي ماللحفصة جوران

ثانوية داي اإلعدادية بببز 291619

ي ماللحفيض حدادي330391
ثانوية داي اإلعدادية بببز 243732

ي ماللحمزة دودو330392
ثانوية داي اإلعدادية بببز 634181

ي ماللحنان الغبالي330393
ثانوية داي اإلعدادية بببز 300257

ز 330394 ي ماللخالد  يسي 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 334817

ي ماللخديجة  بولخوخ 330395
ثانوية داي اإلعدادية بببز 553534

ي ماللخديجة سالم330396
ثانوية داي اإلعدادية بببز 422446

ي330397
ي ماللخليد يوسفز

ثانوية داي اإلعدادية بببز 253127

ي ماللخليل ساعودي330398
ثانوية داي اإلعدادية بببز 248043

ي ماللرشيد جهيد330399
ثانوية داي اإلعدادية بببز 335375

ي ماللرشيد  الدومي 330400
ثانوية داي اإلعدادية بببز 307992

ي ماللرشيد بنباسو330401
ثانوية داي اإلعدادية بببز 587120

ي ماللرضوان اوصالح330402
ثانوية داي اإلعدادية بببز 248551

ي ماللرماح مزيان330403
ثانوية داي اإلعدادية بببز 284565

ي ماللزكرياء ولدبوية330404
ثانوية داي اإلعدادية بببز 271009

ي ماللزهي  ولدبوية330405
ثانوية داي اإلعدادية بببز 271030

ي ماللسارة عبيد330406
ثانوية داي اإلعدادية بببز 280073

ي ماللسارة بوزيان 330407
ثانوية داي اإلعدادية بببز 354585

ي ماللسعاد اعليدوش330408
ثانوية داي اإلعدادية بببز 306426

ي330409
ي ماللسعدية حنيبز

ثانوية داي اإلعدادية بببز 516710

ي ماللسعيد منصوري330410
ثانوية داي اإلعدادية بببز 489839

ي ماللسعيدة موشب 330411
ثانوية داي اإلعدادية بببز 296174

ي ماللسكينة سعيد330412
ثانوية داي اإلعدادية بببز 349595

ة الرومادي330413 ي ماللسمي 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 525446

ي ماللسناء الزروالي330414
ثانوية داي اإلعدادية بببز 494594

ي ماللسندس البكراوي330415
ثانوية داي اإلعدادية بببز 340646

ي ماللسهيلة حمادي330416
ثانوية داي اإلعدادية بببز 266510

ي330417 ي ماللشيماء ناح 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 532782

ي ماللصالح الدين  بالجديد330418
ثانوية داي اإلعدادية بببز 413990

ي ماللصوفيا المعطاوي330419
ثانوية داي اإلعدادية بببز 278508

ي ماللعادل فهمي330420
ثانوية داي اإلعدادية بببز 263046

160246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 ماللعادل وعتات330421
ثانوية داي اإلعدادية بببز 497525

ي ماللعبد الحميد العزيز330422
ثانوية داي اإلعدادية بببز 351421

ي ماللعبد الرحمان جداح330423
ثانوية داي اإلعدادية بببز 476850

ي ماللعبد الفتاح عابدي330424
ثانوية داي اإلعدادية بببز 261621

ي ماللعبد الكريم بخداش330425
ثانوية داي اإلعدادية بببز 273764

ي ماللعبد هللا اعل330426
ثانوية داي اإلعدادية بببز 291980

ي الناظري330427 ي ماللعبد النب 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 545390

ي ماللعبدالعزيز إكن330428
ثانوية داي اإلعدادية بببز 414413

ي ماللعبدهللا بنعمي330429
ثانوية داي اإلعدادية بببز 300782

ي ماللعزالدين السعيدي330430
ثانوية داي اإلعدادية بببز 300499

ي ماللعمر عباىسي330431
ثانوية داي اإلعدادية بببز 546836

ي ماللغزالن الغريشي330432
ثانوية داي اإلعدادية بببز 318044

ي ماللفاطمة بكان330433
ثانوية داي اإلعدادية بببز 419238

ي ماللفاطمة الزهراء الغجدامي330434
ثانوية داي اإلعدادية بببز 592761

ي ماللفاطمة الزهراء مائضم330435
ثانوية داي اإلعدادية بببز 522005

ي ماللفاطمة الزهراء شفيق330436
ثانوية داي اإلعدادية بببز 443233

ي ماللفاطمة الزهراء شكار330437
ثانوية داي اإلعدادية بببز 535814

ي ماللفاطمة الزهراء اليسامي330438
ثانوية داي اإلعدادية بببز 453038

ي330439
ي ماللفدوى عاطفز

ثانوية داي اإلعدادية بببز 352658

ي ماللفدوى لوظيفة330440
ثانوية داي اإلعدادية بببز 539990

ي ماللفدوى بولقشور330441
ثانوية داي اإلعدادية بببز 459020

ي ماللكريمة امراغ330442
ثانوية داي اإلعدادية بببز 430342

ي ماللكوثر أوقديم330443
ثانوية داي اإلعدادية بببز 538983

ي ماللكوثر زاكي330444
ثانوية داي اإلعدادية بببز 355999

ي مالللطيفة أكردي330445
ثانوية داي اإلعدادية بببز 265886

ي علوي فاطمة الزهراء330446
ز
ي مالللمران

ثانوية داي اإلعدادية بببز 258440

ي مالللمياء جمال الدين330447
ثانوية داي اإلعدادية بببز 531497

ي مالللمياء الحلوي330448
ثانوية داي اإلعدادية بببز 547184

ي ماللمحمد  امسناو 330449
ثانوية داي اإلعدادية بببز 329703

ي ماللمحمد اوعال330450
ثانوية داي اإلعدادية بببز 623751

ي330451 ي ماللمحمد الطناح 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 386487

ي ماللمحمد وهيب330452
ثانوية داي اإلعدادية بببز 314698

161246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 توادلي330453
ثانوية داي اإلعدادية بببز 243823

ي ماللمحمد الكبي 330454
ثانوية داي اإلعدادية بببز 614031

ي ماللمحمد ناجم330455
ثانوية داي اإلعدادية بببز 476695

ي330456
ز قاضز ي ماللمحمد أمي 

ثانوية داي اإلعدادية بببز 559005

ي330457
ز
ي ماللمروة تجان

ثانوية داي اإلعدادية بببز 307919

ي ماللمريم لشقر330458
ثانوية داي اإلعدادية بببز 506781

ي ماللمريم رياض330459
ثانوية داي اإلعدادية بببز 534685

ي ماللمريم الحداوي330460
ثانوية داي اإلعدادية بببز 418859

ي330461
 
ي ماللمريم صدف

ثانوية داي اإلعدادية بببز 525910

ي ماللمريم العباىسي330462
ثانوية داي اإلعدادية بببز 521248

ي ماللمريم  حمدون 330463
ثانوية داي اإلعدادية بببز 271215

ي ماللمصطفز اللوحي330464
ثانوية داي اإلعدادية بببز 544170

ي ماللمليكة فكيكي330465
ثانوية داي اإلعدادية بببز 541597

ي ماللمينة أوخنفن330466
ثانوية داي اإلعدادية بببز 488607

ي330467 ي ماللنادية الكتب 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 522523

ي330468
ز
ي ماللنوال اسنان

ثانوية داي اإلعدادية بببز 357865

ي ماللنورة قزداري330469
ثانوية داي اإلعدادية بببز 349484

ي ماللهجر ركيب330470
ثانوية داي اإلعدادية بببز 304418

ي330471
ي ماللهشام لطفز

ثانوية داي اإلعدادية بببز 449823

ي ماللهشام ارحو330472
ثانوية داي اإلعدادية بببز 443315

ي ماللهشام البوزيدي330473
ثانوية داي اإلعدادية بببز 261255

ي ماللهند عادل330474
ثانوية داي اإلعدادية بببز 305967

ي ماللهند فارس330475
ثانوية داي اإلعدادية بببز 556202

ي ماللهند زاهي330476
ثانوية داي اإلعدادية بببز 342310

ي ماللوداد أكينان330477
ثانوية داي اإلعدادية بببز 341254

ي ماللوفاء الحرشاوي330478
ثانوية داي اإلعدادية بببز 505766

ي330479
ي مالليرسى قاضز

ثانوية داي اإلعدادية بببز 339739

ي مالليوسف بن دادز330480
ثانوية داي اإلعدادية بببز 505617

ي330481
 
ي مالليونس حرن

ثانوية داي اإلعدادية بببز 277818

ي مالليونس  سلماوي330482
ثانوية داي اإلعدادية بببز 271596

162246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 ماللأحمد شامخ310729
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 559987

ي ماللأسماء بويزطكان310730
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 440105

ي ماللأمينة  المعزاز 310731
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 244135

ي ماللاسماعيل ياسيد310732
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 442180

ي ماللالسعدية خلدي310733
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 618702

ي310734 ي ناصي 
ز
ي ماللالغزوان

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 303540

قاوي310735 ي ماللالمصطفز  الرس 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 405959

ي ماللالمهدي عملي310736
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 444783

يد زرزار310737 ز ي ماللالي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 396117

ي310738
ى
ي ماللامينة الحارن

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 292879

ي ماللايطو وخويا310739
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 525449

ي ماللايمان  السعداوي 310740
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 312743

ي ماللايمان  نصي 310741
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 521638

ى كحبس310742 ي ماللبوش 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 356782

ي ماللتورية  فريكش310743
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 241352

ي310744
ي ماللجمال  حف 

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 457433

ي ماللجميلة  خنوسة310745
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 355268

ي ماللجميلة  نارصي310746
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 308142

ي ماللجميلة  خنوسة310747
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 357738

ي ماللحسناء التهامي310748
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 493937

ي ماللحنان ايت علي ويشو310749
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 309703

ي ماللحنان حموشة310750
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 290974

ي ماللحياة كرو310751
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 448067

ي ماللحياة العثمان310752
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 502266

ي ماللحياة  حمر الشوكة 310753
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 395239

ي ماللخديجة بديغي310754
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 447757

ي ماللخديجة عاللي310755
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 243981

ي ماللخديجة فخري310756
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 345451

ي ماللخديجة الزروالي310757
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 493523

ي ماللخديجة بوحجلة310758
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 324432

ز310759 ي ماللخديجة الشي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 527278

ي ماللخديجة ايتعلي310760
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 602676
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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

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللخديجة أفطو310761
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 508656

ي ماللدنيا الطوير310762
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 340948

ي ماللدنيا العرسي310763
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 273766

ي ماللدنيا فرفاىسي310764
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 456999

ي ماللربيع أنوار310765
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 362135

ز310766 ي ماللرجاء سوكي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 286704

ي ماللرشيدة حرموش310767
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 265341

ي ماللزهرة بوتمنت310768
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 449204

ي ماللزهي  الراك310769
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 604389

ي ماللسارة بنشكرة310770
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 331018

ي ماللسعاد العمروىسي310771
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 298538

ي ماللسعيد العلوي310772
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 311745

ي ماللسفيان المحرير310773
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 491203

ي ماللسكينة  أكني 310774
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 329112

ي ماللسكينة سارو310775
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 313135

ي ماللسكينة عطاوي310776
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 389214

ة وكريرش310777 ي ماللسمي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 310331

ي ماللسناء انزين310778
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 511256

ي310779 ي ماللسهام الزاهي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 390302

ي ماللصابرة  التهامي310780
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 613599

ي310781
ي ماللصفاء طوحز

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 555521

ي310782
ي ماللطارق یسبز

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 511836

ي ماللعائشة المخلوف310783
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 300625

ي310784
ي ماللعبد الرزاق القاضز

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 412620

ي ماللعبد الهادي مرفوق310785
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 318544

ي ماللعبداإلله  ارحمات310786
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 460310

ي ماللعبدالرحيم بن حيدة310787
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 328359

ي ماللعزالدين  جدار 310788
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 436882

ي ماللفاتحة العطار310789
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 564934

ي ماللفاطمة ايت مبارك310790
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 567473

ي ماللفاطمة بوفوس310791
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 403076

ي ماللفاطمة البهلول310792
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 258022
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بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللفاطمة الزهراء لمودن310793
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 324604

ي ماللفاطمة الزهراء رحمي310794
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 283326

ي310795
ز
ي ماللفاطمة الزهراء الرحمان

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 515853

ي ماللفاطمة الزهراء سائح310796
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 403775

ي ماللفاطمة الزهراء عزرين310797
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 594774

ي ماللفاطمة الزهراء نخيلي310798
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 349093

ي ماللفاطمة الزهراء  المنصوري310799
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 304824

ي ماللفتيحة  النعيمي310800
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 464965

ي ماللفدوى اعماري310801
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 289936

وز عتيق310802 ي ماللفي 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 430688

ي مالللببز كمال310803
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 287671

ي310804
 
ي مالللببز السوف

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 509591

ي ماللليلة زاهي 310805
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 362653

ي ماللماجدة  عنيد310806
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 609786

ي310807
ي ماللمحسن عبد القدوس الحفصز

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 291120

ي ماللمحمد الدي310808
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 548940

ي ماللمحمد َمسكوري310809
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 362181

ي ماللمحمد حموش310810
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 493154

ي ماللمحمد لهديلي310811
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 350137

ي ماللمحمد خيدون310812
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 489953

ي ماللمريم شغان310813
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 350309

ي ماللمريم  راىسي310814
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 477152

ي310815
ز
ي ماللمصطفز ميمون

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 581374

ي ماللمليكة اجو310816
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 348309

ي ماللمني  ابريطيط310817
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 331324

ي ماللنجاة األزهري310818
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 626261

ر310819 ز ي ماللنجوى زني 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 564036

ي ماللنجية ازطوطي310820
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 362734

ي310821 ي ماللنزهة تران 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 321760

ي ماللنورة  ضاوي 310822
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 316411

ي ماللوسام حسحاس310823
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 316223

ي ماللوفاء ايت محند310824
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بببز 508437
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ي ماللأحمد  وكرى320262
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 502538

ي ماللإكرام روحي320263
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 458297

ي ماللإيمان  حديس 320264
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 491237

ي ماللاحماد  امعرير320265
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 580165

ي320266 ي ماللاحمد العني 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 560790

ي ماللاسماء ايت مامة320267
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 270925

ي320268
ز
ي ماللاسماء بيدن

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 386295

امي320269
ز ي ماللاسماعيل  الي 

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 292519

ي وئام320270 ز ي ماللالعيز
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 303786

ي ماللالمهدي ايت ىسي320271
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 426476

ي ماللاميمة الشباكي320272
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 257976

ي320273
ز
ي ماللاميمة امان

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 311250

ي ماللحسن حديد320274
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 266163

ي ماللحسناء بطل الخروبة320275
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 357573

ي320276 ي ماللحسناء بهح 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 258196

ي ماللحميد الحفصي320277
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 426193

ي ماللحياة بنموىس320278
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 294471

ي ماللخالد لمهور320279
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 320502

ي ماللخديجة ايت خو سعيد320280
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 428975

ي ماللخديجة مساعد320281
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 506383

ي ماللخديجة مرزوق320282
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 261679

ي ماللدنيا بندومة320283
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 256158

ي ماللرشيد  خنوج320284
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 631965

ي ماللزينب عموري320285
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 474532

ي ماللزينب سهل320286
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 597179

ي ماللسعيدة عضي320287
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 316038

ي ماللسكينة  توزامي320288
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 448955

ي ماللسلم السيد320289
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 511657

ي ماللسهام نوري320290
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 584087

ي ماللسهام الدراوي320291
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 462095

ي ماللشهرزاد شاج320292
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 242364

ي ماللعايدة الرفا320293
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 391782
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ي ماللعبد الخالق عابيد320294
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 446290

ي320295
ز
ي ماللعبي  البوزيان

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 260064

ي ماللعماد  الهاشمي320296
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 271974

ز320297 ي ماللعماد حني 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 470577

ي ماللفاطمة  الزهراء الصغراوي 320298
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 528360

ي ماللفاطمة الزهراء قاسيدي 320299
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 281739

ي ماللفاطمة الزهراء  فاضيلي320300
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 561385

وز العصب 320301 ي ماللفي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 285422

ي ماللفيصل اكزوم320302
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 457377

ي ماللكمال عادري320303
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 255662

ي مالللببز فاهم320304
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 301969

 زكي320305
ي مالللببز

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 445124

ي مالللببز الهائل320306
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 596277

ي320307 ي مالللكبي  المحبون 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 620392

ي مالللمياء  بوهالل320308
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 359474

ي ماللمحمد الوسكاري320309
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 515163

ي320310
ز
ي ماللمحمد داردن

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 405303

ي ماللمحمد فرتاحي320311
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 422674

ز العلمي320312 ي ماللمحمد أمي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 337192

ي ماللمروان كمال320313
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 342326

ي ماللمريم السباعي 320314
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 585688

ي ماللمريم عبور320315
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 417787

ي ماللمريم العبداوي320316
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 453231

ي ماللمها عنباوي320317
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 521667

ي ماللمهدي بوسلهام320318
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 263568

ي ماللهناء الكاملي320319
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 440336

ي ماللوردية إفكنضن320320
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 619819

ي ماللوسيلة حوميدي320321
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 389093

ي ماللوفاء تالوي320322
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 449452

ي ماللوهيب بلبالي320323
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 589105

ز  وزاري 320324 ي ماللياسي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 551594

ي مالليوسف حيدة320325
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 331245
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ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 مالليوسف الزعواطي320326
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببز 516850

168246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 ماللأنس لشكر400045
ثانوية داي اإلعدادية بببز 561050

ي ماللإيمان  بدري400046
ثانوية داي اإلعدادية بببز 483139

ي ماللأيوب اويشن400047
ثانوية داي اإلعدادية بببز 249072

ي ماللالحو سطيح400048
ثانوية داي اإلعدادية بببز 355708

ي ماللامال عبدالموالة400049
ثانوية داي اإلعدادية بببز 363531

ي400050
ي ماللبالل بريش 

ثانوية داي اإلعدادية بببز 322484

ي ماللجمال الدين الرحيمي400051
ثانوية داي اإلعدادية بببز 436162

ي ماللجوليا مزيد400052
ثانوية داي اإلعدادية بببز 376734

ي ماللحاتم شكور400053
ثانوية داي اإلعدادية بببز 301390

ف400054 ي ماللخالد المرس 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 321247

ي ماللريم وزين400055
ثانوية داي اإلعدادية بببز 611093

ي ماللسعاد الحمداوي400056
ثانوية داي اإلعدادية بببز 631677

ي ماللسعيد غيور400057
ثانوية داي اإلعدادية بببز 538547

ي ماللعادل  عسو400058
ثانوية داي اإلعدادية بببز 545376

ي ماللعبد الجليل رحمون400059
ثانوية داي اإلعدادية بببز 455002

ي ماللعبدالرحمان رجيم400060
ثانوية داي اإلعدادية بببز 290084

ي ماللفدوى  الرحيوي400061
ثانوية داي اإلعدادية بببز 359918

ي مالللحسن الصابري400062
ثانوية داي اإلعدادية بببز 281409

ي ماللمحمد علوي400063
ثانوية داي اإلعدادية بببز 277040

ي ماللمحمد أعال400064
ثانوية داي اإلعدادية بببز 246279

ي ماللمحمد كريران400065
ثانوية داي اإلعدادية بببز 390310

ي دحو400066 ي ماللمريم ان 
ثانوية داي اإلعدادية بببز 316969

ي ماللمنال  مكاوي400067
ثانوية داي اإلعدادية بببز 570562

ي ماللنرسين  اماوي400068
ثانوية داي اإلعدادية بببز 573290

ي ماللوليد بردال400069
ثانوية داي اإلعدادية بببز 306660

169246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 موساوي390280
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  273705

ي390281 ي ماللإشاء صي 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  244663

ي390282
ي ماللإلهام الماجطبز

ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  277571

ي ماللأميمة الشبلي390283
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  430156

ي ماللأنس الخبلي390284
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  270506

ي ماللإيمان حجاج390285
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  334674

ي ماللإيمان  مخلص 390286
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  574192

ي ماللأيوب العرسي390287
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  414316

ي ماللأيوب خشتيب390288
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  342599

ي ماللاكرام وزا390289
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  342965

ي ماللالهام مرابطي390290
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  241360

ي ماللايهاب ناجيمي390291
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  340196

ي ماللجيهان حدان390292
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  495132

ي ماللحسناء زكومي390293
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  361037

ي ماللحمزة منعم390294
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  339570

ي ماللحمو انرغو390295
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  623587

ي ماللحميد امساعد390296
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  327058

ي ماللحنان توهننايت390297
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  523683

ي ماللخالف امنصكو390298
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  447846

ي ماللدعاء  حماد390299
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  301077

ي ماللرانيا رفحي390300
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  258359

ة390301 ي ماللرباب شفي 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  305229

ي ماللرشيد باعيش390302
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  258044

ي ماللزهرة الزعيم390303
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  311393

ي390304 ي ماللزهرة الكتب 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  581534

ي ماللسارة بوفرنان390305
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  369018

ي ماللسارة  صدقاوي 390306
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  330141

ة العباىسي 390307 ي ماللسمي 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  328122

ي ماللسناء أجواو390308
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  609548

ي ماللشيماء زروق390309
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  242194

قاوي390310 ي ماللطارق ش 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  460175

ي ماللعبد الرزاق  الحداد390311
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  278105

170246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ي390312
ز
ي ماللعبد الصمد موجان

ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  616521

ي ماللعبد العزيز وموش390313
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  566165

ي ماللعمروموىس بنموىس390314
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  494192

ي ماللعواطف بوعام390315
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  495604

ي ماللفاطمة الزهراء بوستاوي390316
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  593469

ي ماللفاطمة الزهراء بركة390317
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  516886

ي ماللفاطمة الزهراء الفاتحي390318
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  315583

ي ماللفاطمة الزهراء قاسمي390319
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  334839

ي ماللفدوى فكري390320
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  298932

ي ماللكريمة جهاري390321
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  446420

ي 390322
ي ماللكريمة لفاللصز

ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  452016

ي ماللكوثر  رشيق390323
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  476491

ي ماللمحمد سوداري390324
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  289821

ز السائح390325 ي ماللمحمد أمي 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  541656

ي ماللمريم البغدادي390326
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  295708

ار390327 ز ي ماللمريم ايت الي 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  313249

ي390328
ز
ي ماللمريم اليمان

ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  522420

ي ماللمعاد فراج390329
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  261467

ي ماللمها غرباوي390330
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  631298

ي390331 ي ماللميمون العرن 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  474063

ي ماللنادية بوحميتا390332
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  266640

ي ماللنبيل عالشان390333
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  582130

ي ماللنجاة بوصليح390334
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  575344

ي ماللنزهة الزايدي390335
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  326868

ي ماللنعمة وكي 390336
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  473879

ي ماللهاجر  ؤموش390337
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  362249

ز اعالم390338 ي ماللياسي 
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  506586

ي مالليوسف   خشتيب390339
ي اإلعدادية بببز ثانوية عبد الكريم الخطان  583520

171246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ي370325
ز التأهيلية بخريبكةأحمد حسبز ثانوية بن ياسي  572694

370326� ز التأهيلية بخريبكةأحمد النا�� ثانوية بن ياسي  639058
ز التأهيلية بخريبكةأسامة الزواوي370327 ثانوية بن ياسي  525468

ز التأهيلية بخريبكةأسماء النميلي370328 ثانوية بن ياسي  321807

ي370329 ز التأهيلية بخريبكةأيوب حبيب  ثانوية بن ياسي  271674

ز التأهيلية بخريبكةأيوب  عزالحق370330 ثانوية بن ياسي  522752

ز التأهيلية بخريبكةأيوب كنون370331 ثانوية بن ياسي  597921

ز التأهيلية بخريبكةالصديق فطومي370332 ثانوية بن ياسي  509020

ي370333 ي الكمي 
ز
ز التأهيلية بخريبكةالغزوان ثانوية بن ياسي  288909

ي370334 ز التأهيلية بخريبكةالمهدي العران  ثانوية بن ياسي  270871

ي370335
ز
ز التأهيلية بخريبكةايمان اسمون ثانوية بن ياسي  271223

ز التأهيلية بخريبكةايمان االسعد370336 ثانوية بن ياسي  310761

ز التأهيلية بخريبكةايوب  بهالوي370337 ثانوية بن ياسي  520082

ي370338 ز التأهيلية بخريبكةبهيجة كعيب  ثانوية بن ياسي  589998

ز التأهيلية بخريبكةجهان زيراوي370339 ثانوية بن ياسي  307605

ز التأهيلية بخريبكةجهان باكي370340 ثانوية بن ياسي  292069

ي370341 ز التأهيلية بخريبكةحسام لعون  ثانوية بن ياسي  246519

ي370342 ز التأهيلية بخريبكةحسام الدين ادران  ثانوية بن ياسي  271251

ي370343 ز التأهيلية بخريبكةحسن خي  ثانوية بن ياسي  243618

   لمراكي370344
ز ز التأهيلية بخريبكةحسي  ثانوية بن ياسي  491700

ز التأهيلية بخريبكةحفصة الباهي370345 ثانوية بن ياسي  302605

ز التأهيلية بخريبكةحفيظة نوارة370346 ثانوية بن ياسي  281335

ز التأهيلية بخريبكةحكيمة الشفق370347 ثانوية بن ياسي  401132

ز التأهيلية بخريبكةحليمة بن علي 370348 ثانوية بن ياسي  290465

ز التأهيلية بخريبكةحمزة الفاتحي370349 ثانوية بن ياسي  469222

ز التأهيلية بخريبكةحمزة نضون370350 ثانوية بن ياسي  261510

ز التأهيلية بخريبكةحمزة الحجام370351 ثانوية بن ياسي  260445

ز التأهيلية بخريبكةحياة حواص370352 ثانوية بن ياسي  242897

ز التأهيلية بخريبكةخديجة والطلبة370353 ثانوية بن ياسي  284098

ز التأهيلية بخريبكةخديجة  مرتحيل370354 ثانوية بن ياسي  272250

ي370355
ز التأهيلية بخريبكةخديجة اليمبز ثانوية بن ياسي  300595

ان370356 ز التأهيلية بخريبكةخديجة كي  ثانوية بن ياسي  449738

172246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



مباراة توظيف  أطر األكاديمية
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ز التأهيلية بخريبكةخديجة زهيدي 370357 ثانوية بن ياسي  409026

ز التأهيلية بخريبكةخديجة الغدغود370358 ثانوية بن ياسي  539844

وحي370359 ز التأهيلية بخريبكةخليل مرس  ثانوية بن ياسي  605592

ز التأهيلية بخريبكةخولة بردود370360 ثانوية بن ياسي  583884

ز التأهيلية بخريبكةرشيد لقبيب370361 ثانوية بن ياسي  564360

ز التأهيلية بخريبكةرشيد الطزين370362 ثانوية بن ياسي  593193

ز التأهيلية بخريبكةرضوان دنان370363 ثانوية بن ياسي  294582

ز التأهيلية بخريبكةزكرياء نبيل 370364 ثانوية بن ياسي  283022

ز التأهيلية بخريبكةزينب مغراوي370365 ثانوية بن ياسي  258396

ي370366
ز التأهيلية بخريبكةسارة كتاتبز ثانوية بن ياسي  579141

ي370367
ز
ز التأهيلية بخريبكةسارة صوف ثانوية بن ياسي  299109

ز التأهيلية بخريبكةسارة النفر370368 ثانوية بن ياسي  242345

ي370369
ز
ز التأهيلية بخريبكةسعيد البتون ثانوية بن ياسي  248939

ي370370
ز التأهيلية بخريبكةسعيد علمبز ثانوية بن ياسي  282745

ز التأهيلية بخريبكةسفيان التومي370371 ثانوية بن ياسي  515760

ز التأهيلية بخريبكةسمي   بوعبادي370372 ثانوية بن ياسي  411002

ز التأهيلية بخريبكةشيماء الحريري370373 ثانوية بن ياسي  501503

ز التأهيلية بخريبكةشيماء نوكة370374 ثانوية بن ياسي  556955

ز التأهيلية بخريبكةصالح مسكي370375 ثانوية بن ياسي  511780

ز التأهيلية بخريبكةصالح الدين  القرشاوي370376 ثانوية بن ياسي  467693

ي370377
ز التأهيلية بخريبكةطه مومبز ثانوية بن ياسي  510587

ز التأهيلية بخريبكةعادل صفر370378 ثانوية بن ياسي  451531

ز التأهيلية بخريبكةعبد الحميد نوكة370379 ثانوية بن ياسي  558998

ز التأهيلية بخريبكةعبد الكريم جويدري370380 ثانوية بن ياسي  332118

ز التأهيلية بخريبكةعبد هللا الركي370381 ثانوية بن ياسي  296454

ز التأهيلية بخريبكةعبد الموجيب عرسي 370382 ثانوية بن ياسي  292097

ز التأهيلية بخريبكةعبدالحق فائز370383 ثانوية بن ياسي  246075

ي370384
ز
ز التأهيلية بخريبكةعبدالرحيم شعبان ثانوية بن ياسي  583594

ز التأهيلية بخريبكةعبدالكريم مقتصيد370385 ثانوية بن ياسي  271824

قاوي 370386 ز التأهيلية بخريبكةعثمان  الرس  ثانوية بن ياسي  282478

ي370387
ز التأهيلية بخريبكةعديل   يوسفز ثانوية بن ياسي  381272

ز التأهيلية بخريبكةعزالدين لفقايهي370388 ثانوية بن ياسي  543368
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ز التأهيلية بخريبكةعزيز نصي 370389 ثانوية بن ياسي  282404

ي370390
ز
ز التأهيلية بخريبكةعمر العمران ثانوية بن ياسي  565260

ز التأهيلية بخريبكةعمر درقاوي370391 ثانوية بن ياسي  456040

ز التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء السعيد370392 ثانوية بن ياسي  242079

ي370393
 
ز التأهيلية بخريبكةفوزية تون ثانوية بن ياسي  357124

 كرومي370394
ز التأهيلية بخريبكةلببز ثانوية بن ياسي  277110

ز التأهيلية بخريبكةلحسن السعيد370395 ثانوية بن ياسي  283320

ز التأهيلية بخريبكةلحسن كوجان370396 ثانوية بن ياسي  243856

ز التأهيلية بخريبكةلكبي  الدردوري370397 ثانوية بن ياسي  318977

ز التأهيلية بخريبكةمحمد هالب370398 ثانوية بن ياسي  360473

ز التأهيلية بخريبكةمحمد معاوية370399 ثانوية بن ياسي  291946

ز التأهيلية بخريبكةمحمد بنشهيد370400 ثانوية بن ياسي  586545

ز التأهيلية بخريبكةمحمد ربحي370401 ثانوية بن ياسي  509167

ز التأهيلية بخريبكةمحمد حرشاوي370402 ثانوية بن ياسي  280173

ي370403
ز التأهيلية بخريبكةمحمد لمهبز ثانوية بن ياسي  580537

ز التأهيلية بخريبكةمحمد الهامي370404 ثانوية بن ياسي  526309

ز التأهيلية بخريبكةمحمد نباي370405 ثانوية بن ياسي  320276

ز الفاتحي370406 ز التأهيلية بخريبكةمحمد ياسي  ثانوية بن ياسي  244393

ز التأهيلية بخريبكةمريم الدربالي370407 ثانوية بن ياسي  272324

ي370408 ز التأهيلية بخريبكةمريم نح  ثانوية بن ياسي  290993

ز التأهيلية بخريبكةمريم فائز370409 ثانوية بن ياسي  254817

ز التأهيلية بخريبكةمصطفز حفو370410 ثانوية بن ياسي  327655

ز التأهيلية بخريبكةنبيل غيالن370411 ثانوية بن ياسي  284758

ي370412
ز
ز التأهيلية بخريبكةنبيلة عوف ثانوية بن ياسي  603287

ة370413 ز التأهيلية بخريبكةنجوى جبي  ثانوية بن ياسي  287555

ي370414
ز
ز التأهيلية بخريبكةنجوى االحسان ثانوية بن ياسي  463923

ي370415
ز
ز التأهيلية بخريبكةنجوى المتقان ثانوية بن ياسي  617308

ز التأهيلية بخريبكةندى رشدي370416 ثانوية بن ياسي  587914

ي370417
ز التأهيلية بخريبكةنورالدين اليوسفز ثانوية بن ياسي  603385

ز التأهيلية بخريبكةهجر الشاهي370418 ثانوية بن ياسي  252082

ز التأهيلية بخريبكةهشام حالمي370419 ثانوية بن ياسي  338325

ز التأهيلية بخريبكةوفاء إعيش370420 ثانوية بن ياسي  349097
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370421
ز
ز التأهيلية بخريبكةوليد ابولوف ثانوية بن ياسي  287885

ز التأهيلية بخريبكةياش بخوش 370422 ثانوية بن ياسي  252322

ز مغوص370423 ز التأهيلية بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  264064

ز  الصفحي 370424 ز التأهيلية بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  245431

ز فرداوي370425 ز التأهيلية بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  282302

ز بادر370426 ز التأهيلية بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  298748

ز التأهيلية بخريبكةيوسف السعداوي370427 ثانوية بن ياسي  250020

ز التأهيلية بخريبكةيوسف ندير370428 ثانوية بن ياسي  352677

ي370429
ز التأهيلية بخريبكةيوسف ولداحنيبز ثانوية بن ياسي  303975

ي370430 ز التأهيلية بخريبكةيوسف خشان  ثانوية بن ياسي  525497

ز التأهيلية بخريبكةيوسف زين الدين370431 ثانوية بن ياسي  307402

ي370432 ز التأهيلية بخريبكةيوسف طي  ثانوية بن ياسي  358073

ي370433 ز التأهيلية بخريبكةيونس لعسي  ثانوية بن ياسي  304273
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ي340758
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأسية الكرشان 333594

ز جواد340759 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأمي  516446

ز  مرساخ340760 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأمي  436517

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأمينة  لحروري340761 347486

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأيوب الهشامي340762 360721

ي340763 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأيوب الطلب  250901

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأيوب لحمامي340764 470674

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةابتسام النكاط340765 300110

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةابراهيم بورم340766 347107

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةابراهيم النامي340767 533229

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةاحمد شجامي340768 482023

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةادريس هاللي340769 477246

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةاسماء ناوي340770 581413

ز340771 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةاسماعيل  اوملي  256548

ي340772
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالسعدية الوسطان 445957

ي340773 ي الحاح 
 
ف ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالرس  330847

ي  سهاب 340774
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالغزوان 310519

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالمصطفز المعطاوي 340775 561607

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالمصطفز نشيد340776 351807

 سمي 340777
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالمصطفز 297904

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالمعطي صفوان340778 250704

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالمهدي العيادي340779 361177

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالمهدي بدر340780 548924

ي 340781
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةامال  العياىس  591823

ي340782 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةامال خطان  518531

ي340783 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةايمان الفجيح  574569

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةايمان كرادي340784 577402

ي340785 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةايمان وصي  394935

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةايوب ايت كغي340786 573240

ى فريد340787 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةبرس  361486

ى ركال340788 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةبرس  298575

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةبهيجة اروابع340789 302983
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ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةتورية البباوي340790 291364

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةجليلة دهان340791 344563

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةجمال هوارية340792 594233

ي340793
يحز ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحبيبة  الي  609574

ي340794
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحسن بومبز 296021

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحسناء  لوحة340795 317147

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحسناء الجييد340796 395593

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحسناء بنضاوية340797 353511

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحسناء لفقيهي340798 533014

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحسناء جالن340799 454797

ي340800
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحسنة  الحالن 321731

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحكيمة شهيد340801 345143

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحليمة بولبول340802 581025

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحمزة لخميس340803 287031

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحميد الحالم340804 296642

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحنان  بن عسكري340805 288548

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحنان سمي 340806 355606

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحنان رشيق340807 303709

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحنان الطراحي340808 598996

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحياة الوراد340809 365021

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةخالد الزوين340810 562979

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةخالد صوليح340811 341363

ي340812
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةخديجة شكران 584318

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةخديجة الزغبة340813 316692

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةخديجة نضون340814 335296

ي340815
 
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةخديجة  شقاف 426298

ي340816 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةخولة التوران  570555

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةخولة الهدام340817 287095

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةدنيا لوحة340818 262536

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةرابحة  اإلدريشي340819 308859

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةرشيدة المجدي340820 326222

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةرقية مبدوعي340821 303374
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ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةزكرياء خالد340822 325519

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةزينب فتحي340823 327815

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةزينب جوهري340824 326546

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسامية كرامي340825 431082

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسامية صبحي340826 262656

ي340827 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسعاد وهح  342904

ي340828 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسعيد الشاطب  361892

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسعيد ناشط340829 565679

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسعيدة بولوز340830 285440

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسعيدة وراق340831 338837

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسكينة بشاري340832 456930

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسكينة  الرامي340833 546953

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسلم اتوامة340834 583020

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسمي  غنان340835 335840

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسمي  مويلح340836 605523

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسناء الخوخ340837 306955

ي340838
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسهام الغان 508759

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسهام بوزيت340839 453988

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسهام  لفتوحي340840 320106

ي340841
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسومية رضز 466286

اف الطويل340842 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةش  303129

وق العالم340843 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةش  404417

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةشيماء  العزيزي340844 550347

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةشيماء رامود340845 356868

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةصالح كريم340846 350641

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةصالح مساعدي340847 257271

ي340848
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةصالح الدين السوكتان 337956

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةصالح الدين  الهروري 340849 582488

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعائشة بخاخ340850 522429

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد الحق عالم340851 356516

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد الحق التاكي340852 437286

ي340853 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد الخالق الزعي  278978
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ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد الرحمان  داكر340854 490123

ي340855
 
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد الرحمان  الفوران 570539

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد الرحيم نجاح340856 262649

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد الرزاق الدومي340857 362663

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد العزيز  فوضال 340858 550485

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد العطيف مرزاق340859 264106

ي انجيلي340860
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد الغبز 342093

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد الكبي  ندير340861 325277

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد الكريم ازروال340862 248435

ي340863
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد اللطيف سياف 309594

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد المجيد بوغيد340864 268255

ي340865
ز
ي علوان ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد النب  522494

ار340866 ز ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد الهادي الي  586469

ي340867 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد الواحد ناصي  302006

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبدالحفيظ جعدان340868 390549

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبدالرحيم لحمامي340869 595764

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبدالرزاق كركور340870 359146

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبداللطيف ندير340871 358148

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعتيقة عطيف340872 422436

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعزالدين  خطباوي 340873 509426

ي340874
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعزيز الحسبز 320068

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعزيز غيالن340875 480049

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعزيزة    الكرداوي  340876 570735

يف340877 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعلي ارصز 617506

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةغزالن صادق340878 307029

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةغزالن عارص340879 424299

ي340880 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةغزالن طالب  341219

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةغزالن زوهي 340881 241786

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة البغدادي340882 581425

ي340883
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة وسفز 356971

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة هدين340884 536305

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة  البغدادي340885 580042
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ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء  بخان 340886 545858

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء  صفيح340887 525104

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء  بنكاسم340888 497311

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء مجيدان340889 545823

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء بخاخ340890 519692

ي340891 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطنة الذهب  395985

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفتيحة اجدي340892 471962

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفتيحة بوحب  340893 630697

ز340894 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفدوى تجتي  521588

ي340895
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفدوى الحمسان 276620

ي340896 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفضيلة منال صي  375228

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفوزية بنكعارو340897 307394

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفوزية هرامة340898 307487

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةكوثر بوزردة340899 513775

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةكوثر الراشد340900 313223

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةكوثر وردان340901 253902

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةكوثر  ترباوي340902 597589

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةلببز كعيش340903 466629

ي340904
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةلطيفة سلمان 617549

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةلكبي  العرسي340905 562362

ي340906
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةليل رحمب  284786

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةليل الزهراوي340907 288586

ي 340908
 
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةليل  غراف 569077

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةليل المنصوري340909 427444

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةماجدة بوشقور340910 598183

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحسن حمدي340911 323264

ي340912
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحسن علوان 356180

ي340913 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحسن طالب  571024

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد ببكري340914 309517

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد عضيضوش340915 290742

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد صوالحي340916 592475

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد شكوج340917 511315
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ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد جبلو340918 425580

ي340919
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد  شيحز 595226

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد تامسنة340920 407590

ي340921 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد الهب  302714

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد كروش340922 585863

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد كريمح340923 579220

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد بنعبود340924 421514

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد عبيدار340925 335108

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد هرمومي340926 296014

ي340927
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد العويش  490005

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد ناشط340928 387721

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد عبوي340929 360045

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد بومهاود340930 566665

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد سعيد340931 298396

ز  المتوسل340932 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد أمي  471128

ي340933
ز
ز رضوان ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد أمي  535882

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمريم حجار 340934 282112

ي340935
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمريم دحمان 249158

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمريم عزاري340936 488864

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمريم مرادي340937 525093

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمصباح فاطمة340938 258866

  لحمامي340939
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمصطفز 295303

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمعاد تالت 340940 543190

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمنعم خطيب340941 397106

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمنعم راشيد340942 293875

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمني   خصمي 340943 396616

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنادية جابي 340944 495919

ي340945
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنادية  المحفوطز 556805

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنادية عاقد340946 593423

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنبيل  رغداوي340947 287122

ي340948 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنبيل المي  342463

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنجاة أزعراوي340949 316105
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ي 340950
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنجاة  الوزن 290350

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنجوى شعبة340951 395836

ي340952
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنزهة شقرون 487286

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنورة اسعيدي340953 328763

ي340954
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةهاجر الطرىس  436916

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةهشام بن حم340955 461977

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةهشام احمدات340956 479657

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةهند هبطي340957 307387

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةهود الصابري340958 336867

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةوفاء دنار340959 338972

ز خلوق340960 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةياسي  258088

ي 340961
ز  الصاحز ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةياسي  571480

ز شعنون340962 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةياسي  531374

ز حدفاوي 340963 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةياسي  295294

 الكمالي340964
ز ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةياسي  558159

ي340965
يش  ز الي  ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةياسي  293118

ز بنعاشي 340966 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةياسي  366202

ي340967
 
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةيرسى مواف 283990

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةيوسف العاللي340968 321495

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةيوسف العم340969 446395

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةيوسف وزاع340970 268784

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةيوسف  الضصاري340971 268320

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةيوسف الهشامي340972 491336
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ز التأهيلية بخريبكةإدريس  وازيدي 350700 ثانوية بن ياسي  344472

ز التأهيلية بخريبكةإسماعيل رشدي350701 ثانوية بن ياسي  573848

ي350702
ز
ف اسمون ز التأهيلية بخريبكةأش  ثانوية بن ياسي  348466

ز التأهيلية بخريبكةإكرام  موجان 350703 ثانوية بن ياسي  416083

يف350704 ز التأهيلية بخريبكةأمينة الضز ثانوية بن ياسي  292064

ز التأهيلية بخريبكةإيمان غيالن350705 ثانوية بن ياسي  255518

ز التأهيلية بخريبكةإيمان بدر350706 ثانوية بن ياسي  619103

ز التأهيلية بخريبكةأيوب  باحدو350707 ثانوية بن ياسي  327030

ز التأهيلية بخريبكةازهور بطاش350708 ثانوية بن ياسي  507869

ي350709
ز
ز التأهيلية بخريبكةاسماء قراف ثانوية بن ياسي  297160

ز التأهيلية بخريبكةاسماعيل  بل بنار350710 ثانوية بن ياسي  527148

ز التأهيلية بخريبكةالتازي خليل350711 ثانوية بن ياسي  338137

ي350712
ز
ز التأهيلية بخريبكةالتسام الردان ثانوية بن ياسي  276254

ز التأهيلية بخريبكةالحسن متمر350713 ثانوية بن ياسي  319630

ي350714
ز
ز الغيان ز التأهيلية بخريبكةالحسي  ثانوية بن ياسي  322194

ز شاكر350715 ز التأهيلية بخريبكةالحسي  ثانوية بن ياسي  559736

ز التأهيلية بخريبكةالصالح عبدالنباوي350716 ثانوية بن ياسي  436584

ز التأهيلية بخريبكةالصالح الداودي350717 ثانوية بن ياسي  501385

ز التأهيلية بخريبكةالمصطفز  عزيب350718 ثانوية بن ياسي  264964

ي350719 ز التأهيلية بخريبكةالمهدي عني  ثانوية بن ياسي  302490

ز التأهيلية بخريبكةالمهدي بلعالية350720 ثانوية بن ياسي  299759

ز التأهيلية بخريبكةالهام لكدح350721 ثانوية بن ياسي  291675

ز التأهيلية بخريبكةاناس مزكوري350722 ثانوية بن ياسي  286734

ي 350723
ز
ز التأهيلية بخريبكةانتصار رضوان ثانوية بن ياسي  464928

ز التأهيلية بخريبكةبدر الدين  فوضال350724 ثانوية بن ياسي  244887

ى الحواري350725 ز التأهيلية بخريبكةبرس  ثانوية بن ياسي  614666

ى جلون350726 ز التأهيلية بخريبكةبرس  ثانوية بن ياسي  424419

ز التأهيلية بخريبكةبصي  مبارك350727 ثانوية بن ياسي  555812

ز التأهيلية بخريبكةبهيجة الفرساوي350728 ثانوية بن ياسي  355767

ز التأهيلية بخريبكةبهيجة السعيد350729 ثانوية بن ياسي  321210

ز التأهيلية بخريبكةبوشب  المنصوري350730 ثانوية بن ياسي  291713

ة اعقاتن350731 ز التأهيلية بخريبكةبوش  ثانوية بن ياسي  293785
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ى ايت ادريس350732 ز التأهيلية بخريبكةبوش  ثانوية بن ياسي  382651

ي350733
ز التأهيلية بخريبكةحبيبة المستبز ثانوية بن ياسي  328898

ز التأهيلية بخريبكةحجيبة زهار350734 ثانوية بن ياسي  330785

ز التأهيلية بخريبكةحسناء البوشتاوي350735 ثانوية بن ياسي  304892

ي350736 ز التأهيلية بخريبكةحفيظة خطب  ثانوية بن ياسي  308329

ز التأهيلية بخريبكةحميد اغزف350737 ثانوية بن ياسي  347928

ز التأهيلية بخريبكةحياة بن الرابح350738 ثانوية بن ياسي  373583

ز التأهيلية بخريبكةخالد الدردوري350739 ثانوية بن ياسي  540465

ز التأهيلية بخريبكةخدوج بوجو350740 ثانوية بن ياسي  325455

ز التأهيلية بخريبكةخديجة بوتول350741 ثانوية بن ياسي  338424

ز التأهيلية بخريبكةخديجة الحامدي350742 ثانوية بن ياسي  445595

ي350743
ز التأهيلية بخريبكةخديجة الورديبز ثانوية بن ياسي  358015

ز التأهيلية بخريبكةدونيا بوراس350744 ثانوية بن ياسي  524195

ز التأهيلية بخريبكةرابحة مني 350745 ثانوية بن ياسي  301583

ي350746
 
ز التأهيلية بخريبكةربيعة لكران ثانوية بن ياسي  454852

ز التأهيلية بخريبكةرشيد جالل350747 ثانوية بن ياسي  309416

ز التأهيلية بخريبكةرشيد غافر350748 ثانوية بن ياسي  276294

ز التأهيلية بخريبكةرشيد  خايطي350749 ثانوية بن ياسي  430168

ز التأهيلية بخريبكةرشيد مجيدي350750 ثانوية بن ياسي  508067

ز التأهيلية بخريبكةرشيد قيدي350751 ثانوية بن ياسي  419827

ز التأهيلية بخريبكةرضوان شهيد350752 ثانوية بن ياسي  342925

ز التأهيلية بخريبكةزينب  ادريوش350753 ثانوية بن ياسي  524548

يوة350754 ز التأهيلية بخريبكةزينب ارصز ثانوية بن ياسي  436767

ز التأهيلية بخريبكةسارة سداد350755 ثانوية بن ياسي  563215

ز التأهيلية بخريبكةسعاد بن الرابح350756 ثانوية بن ياسي  532543

ز التأهيلية بخريبكةسعيد مني 350757 ثانوية بن ياسي  336399

ز التأهيلية بخريبكةسكينة والي350758 ثانوية بن ياسي  306244

ز التأهيلية بخريبكةسكينة كروي350759 ثانوية بن ياسي  341791

ز التأهيلية بخريبكةسلوى كحالوي 350760 ثانوية بن ياسي  506818

ز التأهيلية بخريبكةسناء موجان350761 ثانوية بن ياسي  596541

ي350762
ز
ز التأهيلية بخريبكةسناء مودن ثانوية بن ياسي  292265

ز التأهيلية بخريبكةسهام العماري350763 ثانوية بن ياسي  474181
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ز التأهيلية بخريبكةصالح منور350764 ثانوية بن ياسي  256369

ز التأهيلية بخريبكةصليح مغفوري350765 ثانوية بن ياسي  361959

ز التأهيلية بخريبكةطامو نضون350766 ثانوية بن ياسي  262859

ز التأهيلية بخريبكةعبد الحق  اغودان 350767 ثانوية بن ياسي  625537

ز التأهيلية بخريبكةعبد الحكيم  الجوهري350768 ثانوية بن ياسي  326874

ي350769 ز التأهيلية بخريبكةعبد السالم الطالب  ثانوية بن ياسي  506257

ز التأهيلية بخريبكةعبد الصماد التجيدي350770 ثانوية بن ياسي  266657

ي350771 ز التأهيلية بخريبكةعبد الصمد  الحاح  ثانوية بن ياسي  317319

رة350772 ز التأهيلية بخريبكةعبد العزيز حي  ثانوية بن ياسي  448039

ز التأهيلية بخريبكةعبد العزيز  العامري 350773 ثانوية بن ياسي  241780

ي  الحديوي350774
ز التأهيلية بخريبكةعبد الغبز ثانوية بن ياسي  553084

ز التأهيلية بخريبكةعبد هللا  نوكة350775 ثانوية بن ياسي  262496

اكي350776
ز التأهيلية بخريبكةعبد هللا ش  ثانوية بن ياسي  341976

ز التأهيلية بخريبكةعبد المجيد  العرساوي 350777 ثانوية بن ياسي  397063

ي350778
ز التأهيلية بخريبكةعبد الهادي لقريش  ثانوية بن ياسي  474217

ز التأهيلية بخريبكةعبد الهادي سعداوي350779 ثانوية بن ياسي  356525

ي350780
يفز ز التأهيلية بخريبكةعبد الواحد الرس  ثانوية بن ياسي  379548

ز التأهيلية بخريبكةعبدالباسط عيار350781 ثانوية بن ياسي  302045

ز التأهيلية بخريبكةعبدالعلي لهبيل 350782 ثانوية بن ياسي  389639

ز التأهيلية بخريبكةعبدالكريم هايرلمسان350783 ثانوية بن ياسي  521883

ز التأهيلية بخريبكةعبدهللا الكابوس350784 ثانوية بن ياسي  246767

ز التأهيلية بخريبكةعبدهللا ادحيدحي350785 ثانوية بن ياسي  338281

ز التأهيلية بخريبكةعثمان المر350786 ثانوية بن ياسي  450671

ز التأهيلية بخريبكةعثمان جيا350787 ثانوية بن ياسي  623937

ز التأهيلية بخريبكةعزيز ابن الصغي 350788 ثانوية بن ياسي  240448

ي350789
ز
ز التأهيلية بخريبكةعمر جمران ثانوية بن ياسي  350414

ز التأهيلية بخريبكةعمر زي350790 ثانوية بن ياسي  450269

ز التأهيلية بخريبكةعمر كجعوط350791 ثانوية بن ياسي  451238

ز التأهيلية بخريبكةغزالن كحالوي350792 ثانوية بن ياسي  498323

وكي350793 ز التأهيلية بخريبكةفاتحة المي  ثانوية بن ياسي  528884

ز التأهيلية بخريبكةفاطمة حجوب350794 ثانوية بن ياسي  439133

ز التأهيلية بخريبكةفاطمة ضامن350795 ثانوية بن ياسي  531005
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ز التأهيلية بخريبكةفاطمة  اخميش350796 ثانوية بن ياسي  290106

ز التأهيلية بخريبكةفاطمة  الحاىسي350797 ثانوية بن ياسي  333303

ز التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء الغريشي350798 ثانوية بن ياسي  321424

ز التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء  بومزيل 350799 ثانوية بن ياسي  324037

ي350800
 
ز التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء الفوران ثانوية بن ياسي  315030

ز التأهيلية بخريبكةفتيحة المالكي350801 ثانوية بن ياسي  446769

ز التأهيلية بخريبكةلحرش رشيد350802 ثانوية بن ياسي  383513

ز التأهيلية بخريبكةلطيفة زين الدين350803 ثانوية بن ياسي  496715

ز التأهيلية بخريبكةليل احميمصة350804 ثانوية بن ياسي  487486

ز التأهيلية بخريبكةمارية مبشور350805 ثانوية بن ياسي  304748

ز التأهيلية بخريبكةمحماد فايز350806 ثانوية بن ياسي  243152

ز التأهيلية بخريبكةمحمد الدومي350807 ثانوية بن ياسي  485145

ز التأهيلية بخريبكةمحمد بوسالمة350808 ثانوية بن ياسي  622066

ز التأهيلية بخريبكةمحمد جعران350809 ثانوية بن ياسي  323365

ز التأهيلية بخريبكةمحمد حدادي350810 ثانوية بن ياسي  496390

ز التأهيلية بخريبكةمحمد بياضة350811 ثانوية بن ياسي  509163

ز التأهيلية بخريبكةمحمد خاليد350812 ثانوية بن ياسي  569059

ز التأهيلية بخريبكةمحمد لمباركي350813 ثانوية بن ياسي  327987

ز التأهيلية بخريبكةمحمد مراوي350814 ثانوية بن ياسي  625975

ي350815
ز
ز التأهيلية بخريبكةمحمد الوزان ثانوية بن ياسي  390875

ي350816 ز التأهيلية بخريبكةمحمد نتيح  ثانوية بن ياسي  358630

ي350817
ز
ز التأهيلية بخريبكةمحمد موجان ثانوية بن ياسي  310229

ز التأهيلية بخريبكةمحمد بنون350818 ثانوية بن ياسي  302175

ز التأهيلية بخريبكةمحمد البضاوي350819 ثانوية بن ياسي  268965

ي350820
ز التأهيلية بخريبكةمحمد اجموعب  ثانوية بن ياسي  321563

ز التأهيلية بخريبكةمريم غراف350821 ثانوية بن ياسي  310235

ي350822
ز التأهيلية بخريبكةمريم مريبز ثانوية بن ياسي  323182

ز التأهيلية بخريبكةمريم الفاطمي350823 ثانوية بن ياسي  584056

ز التأهيلية بخريبكةموني  زوباع350824 ثانوية بن ياسي  347519

ز التأهيلية بخريبكةمينة عرساوي350825 ثانوية بن ياسي  293953

ز التأهيلية بخريبكةنادية عابيد350826 ثانوية بن ياسي  460064

ي 350827 ز التأهيلية بخريبكةنزهة  دهب  ثانوية بن ياسي  331007

186246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ز350828 ز التأهيلية بخريبكةنسيبة حني  ثانوية بن ياسي  530595

ي350829
ز
ز التأهيلية بخريبكةنعيمة يامان ثانوية بن ياسي  563843

ز التأهيلية بخريبكةنعيمة مباركي350830 ثانوية بن ياسي  488136

ز التأهيلية بخريبكةنعيمة يومناوي350831 ثانوية بن ياسي  374512

ز التأهيلية بخريبكةنورة طويل350832 ثانوية بن ياسي  504441

ز التأهيلية بخريبكةنورة بخان350833 ثانوية بن ياسي  355927

ي350834
ز
ز التأهيلية بخريبكةنورة عفران ثانوية بن ياسي  352410

ز التأهيلية بخريبكةهاجر  فوزير 350835 ثانوية بن ياسي  307522

ز التأهيلية بخريبكةهشام اكرضان350836 ثانوية بن ياسي  492008

ز بنبايا350837 ز التأهيلية بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  268752

ز الورزادي350838 ز التأهيلية بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  269998

ز مخليصي350839 ز التأهيلية بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  460001

ز بنمخلوف350840 ز التأهيلية بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  396688

ز التأهيلية بخريبكةيرسى الحجام350841 ثانوية بن ياسي  530052

ز التأهيلية بخريبكةيوسف هجماوي350842 ثانوية بن ياسي  551294

ز التأهيلية بخريبكةيوسف  استيلي350843 ثانوية بن ياسي  362840

ز التأهيلية بخريبكةيونس المهداوي350844 ثانوية بن ياسي  251010

187246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأسامة باحوا410550 467444

ي410551
 
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةإسماعيل استان 343284

ي  410552
ز
ف صمران ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأش  484212

ي410553 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأكرم الغرن  570535

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأميمة منتهي410554 311783

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأناس شير410555 351002

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأنس باللة410556 527029

ي410557
 
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأيمن خلوف 395103

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأيوب  بوعابيدي410558 338133

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأيوب قاصد410559 290041

ي410560
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأيوب سعدن 616579

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةابراهيم الحناوي410561 545385

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةاحمد خلوق410562 561227

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةاسامة العزوزي410563 498129

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةاسماعيل   اخريربة410564 542804

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةاسماعيل مسفيوي410565 295746

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالسعيد الضافري410566 281302

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالهام لمرامي410567 350248

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةايمان ادريوش410568 369062

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةايوب بندحمان410569 482586

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةبدر الدين المجهد410570 331338

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةبدرالدين  موهيب410571 449508

ي410572 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةبسمة قطب  355427

ي االدريشي 410573 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةتوفيق  الناح  380549

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحليمة عقبة410574 474976

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحمزة أودادس410575 622736

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحمزة  فلعوص410576 371752

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحمزة السعيدي410577 449564

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحمزة العيناوي410578 446316

ي410579 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةخليد طهي  357936

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسكينة  عزامي410580 258431

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةشيماء ليمي 410581 308522

188246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةصفية الكرم410582 264299

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةصالح الدين العماوي410583 575214

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةطارق عصيم الدين410584 592558

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد الحميد ضاريب410585 609278

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد الرحيم البضي410586 284676

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد السالم الصبار 410587 444683

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد العالي ارحيحي410588 266944

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبدالحميد مرجان410589 361104

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبدالخالق فالحي410590 570656

ي410591
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبدالرحمان لحسيبز 417600

ي410592
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبدالرحمان شون 367370

ي410593
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبدالعاطي سنان 387714

ي لعروىسي410594
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبدالغبز 258575

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبداللطيف اليسوري410595 434181

ة410596 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعزيز فوكي  630806

ي410597
 
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعصام صادف 323281

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةغزالن لبيض410598 245011

ي410599
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء الخلفز 244297

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء غردك410600 517068

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء  القاسمي 410601 452387

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفدوى  عسال410602 331067

410603
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد رضز 288882

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد بونافع410604 517347

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد بلعباس410605 259912

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد عدو410606 326627

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد رضز العمري410607 556974

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمروان فهمي410608 560840

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمروان بدو410609 352395

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمعاد رافغي410610 246817

ة410611 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنبيل جبي  353313

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنبيل  لمصاهري410612 273875

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنبيل شافغي410613 612609

189246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنجوى بوراية410614 340315

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنورة وراق410615 360816

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةهشام خروب410616 279580

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةوليد بوزيد410617 253593

ز الوديال410618 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةياسمي  302784

ز طاهوري410619 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةياسمي  607295

ز بخراوي410620 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةياسي  539092

ز بالم410621 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةياسي  290984

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةيوسف المكاوي410622 293523

ي410623 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةيوسف  الزوبي  506454

ي410624
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةيوسف الهان 595553

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةيونس مطهر410625 360687

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةيونس ايت الهاشمي410626 426505

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةيونس  فريد410627 583785

190246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علم النفس/علم اإلجتماع/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 

ز التأهيلية بخريبكةابتسام ويشن360171 ثانوية بن ياسي  570117

ز التأهيلية بخريبكةالمهدي لنصار360172 ثانوية بن ياسي  635015

ز التأهيلية بخريبكةرشيد  فخر الدين360173 ثانوية بن ياسي  288646

ز التأهيلية بخريبكةزينب ديناوي360174 ثانوية بن ياسي  521872

ز التأهيلية بخريبكةعبد االله لمغيلي360175 ثانوية بن ياسي  496474

ز التأهيلية بخريبكةعزيز رافلي360176 ثانوية بن ياسي  435831

ز التأهيلية بخريبكةغزالن الزاوية360177 ثانوية بن ياسي  357860

ز التأهيلية بخريبكةفاطمة  السماللي360178 ثانوية بن ياسي  475207

ز التأهيلية بخريبكةمحمد مرفوق360179 ثانوية بن ياسي  282790

ز التأهيلية بخريبكةيوسف  المحمدي360180 ثانوية بن ياسي  486739

191246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ز التأهيلية بخريبكةإبتسام تفاحي380418 ثانوية بن ياسي  518461

ي380419
ز
ز التأهيلية بخريبكةأسامة الزمان ثانوية بن ياسي  271669

ز التأهيلية بخريبكةأسامة لكنافدي380420 ثانوية بن ياسي  460209

ي380421
ز
ز التأهيلية بخريبكةإسماعيل الحمسان ثانوية بن ياسي  315614

ي380422
ف بطاىس  ز التأهيلية بخريبكةأش  ثانوية بن ياسي  541169

ف الكمالي 380423
ز التأهيلية بخريبكةأش  ثانوية بن ياسي  460742

ز التأهيلية بخريبكةأكرم لقسيمي380424 ثانوية بن ياسي  482046

ز التأهيلية بخريبكةأمينة ناشط380425 ثانوية بن ياسي  289383

ز التأهيلية بخريبكةأنس الزمري380426 ثانوية بن ياسي  350995

ز التأهيلية بخريبكةأيوب العيادي380427 ثانوية بن ياسي  281710

ز التأهيلية بخريبكةابتسام بدري380428 ثانوية بن ياسي  280765

ز التأهيلية بخريبكةاحمد مباركي380429 ثانوية بن ياسي  571815

ي380430
يفز ز التأهيلية بخريبكةاحمد الرس  ثانوية بن ياسي  565410

ز التأهيلية بخريبكةاحمد نورالدين380431 ثانوية بن ياسي  360169

ز التأهيلية بخريبكةادريس لوحة380432 ثانوية بن ياسي  401939

ز التأهيلية بخريبكةاسامة  عشماوي380433 ثانوية بن ياسي  247414

ز التأهيلية بخريبكةاشاء لعروىسي380434 ثانوية بن ياسي  248654

ز التأهيلية بخريبكةاسية الشادلي380435 ثانوية بن ياسي  512590

ف  مقران380436 ز التأهيلية بخريبكةاش  ثانوية بن ياسي  596497

ز التأهيلية بخريبكةالحاج  بطاش380437 ثانوية بن ياسي  558941

ز التأهيلية بخريبكةالعالية بومعزة380438 ثانوية بن ياسي  451515

ز التأهيلية بخريبكةالمهدي قوس380439 ثانوية بن ياسي  607189

ز التأهيلية بخريبكةالهام اوبرايم 380440 ثانوية بن ياسي  484947

ز التأهيلية بخريبكةاميمة  قاىسي 380441 ثانوية بن ياسي  257171

ز التأهيلية بخريبكةايمان امصابح380442 ثانوية بن ياسي  302068

ز التأهيلية بخريبكةايمان سجيب380443 ثانوية بن ياسي  360288

ز التأهيلية بخريبكةايوب بوتكريدة380444 ثانوية بن ياسي  340933

ى الدرعي380445
ز التأهيلية بخريبكةبوش  ثانوية بن ياسي  371247

ز التأهيلية بخريبكةبوشعيب عمار380446 ثانوية بن ياسي  612890

ز التأهيلية بخريبكةتوفيق الهرامي380447 ثانوية بن ياسي  450763

ز التأهيلية بخريبكةجواد  النارصي380448 ثانوية بن ياسي  252762

ز التأهيلية بخريبكةجواد قبال380449 ثانوية بن ياسي  255110
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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

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ز التأهيلية بخريبكةحسام الدين السعيدي380450 ثانوية بن ياسي  317624

ز التأهيلية بخريبكةحسناء اتوامة380451 ثانوية بن ياسي  349187

ز التأهيلية بخريبكةحمزة   خليلي380452 ثانوية بن ياسي  272311

ي380453 ز التأهيلية بخريبكةحمزة فجوح  ثانوية بن ياسي  568742

ز التأهيلية بخريبكةحمزة لمسلك380454 ثانوية بن ياسي  539646

ي380455
ز
ز التأهيلية بخريبكةحمزة عرف ثانوية بن ياسي  293177

ز التأهيلية بخريبكةحمزة جليل380456 ثانوية بن ياسي  434673

ز التأهيلية بخريبكةحمزة  البيضاوي380457 ثانوية بن ياسي  263808

ز التأهيلية بخريبكةحمزة سماك380458 ثانوية بن ياسي  537486

ز التأهيلية بخريبكةحميد السيار380459 ثانوية بن ياسي  572497

ز التأهيلية بخريبكةحنان عاللي380460 ثانوية بن ياسي  285914

وحي380461 ز التأهيلية بخريبكةخالد مرس  ثانوية بن ياسي  240806

ز التأهيلية بخريبكةخالد فنان380462 ثانوية بن ياسي  454047

ي 380463
 
ز التأهيلية بخريبكةخديجة شوف ثانوية بن ياسي  256450

ز التأهيلية بخريبكةخديجة الخماري380464 ثانوية بن ياسي  321083

ي380465
ز
ز التأهيلية بخريبكةرشيد بوجلبان ثانوية بن ياسي  455190

ز التأهيلية بخريبكةرشيدة لفرومي380466 ثانوية بن ياسي  381398

ز التأهيلية بخريبكةرضا فائز380467 ثانوية بن ياسي  338103

ز التأهيلية بخريبكةرضا تونسعدي380468 ثانوية بن ياسي  504863

ز التأهيلية بخريبكةرضوان شعطيط380469 ثانوية بن ياسي  309024

ز التأهيلية بخريبكةزكرياء الوناس380470 ثانوية بن ياسي  539656

ز التأهيلية بخريبكةزكرياء حمداوي380471 ثانوية بن ياسي  242077

ز التأهيلية بخريبكةزينب الطفس380472 ثانوية بن ياسي  551837

ز التأهيلية بخريبكةزينب بن غزال380473 ثانوية بن ياسي  451245

ز التأهيلية بخريبكةسارة سعيدي380474 ثانوية بن ياسي  351162

ز التأهيلية بخريبكةسارة أيت بوزيد380475 ثانوية بن ياسي  506948

ز التأهيلية بخريبكةسارة  الحبادي 380476 ثانوية بن ياسي  380378

ز التأهيلية بخريبكةسعاد بوسهيط380477 ثانوية بن ياسي  292778

ي380478
ز
ز التأهيلية بخريبكةسعيد البون ثانوية بن ياسي  325250

ي380479
ز
ز التأهيلية بخريبكةسفيان زعنان ثانوية بن ياسي  329527

ز التأهيلية بخريبكةسكينة المكاوي380480 ثانوية بن ياسي  339641

ز التأهيلية بخريبكةسلم حجاب380481 ثانوية بن ياسي  489783

193246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ز التأهيلية بخريبكةسليم آدم لبيض380482 ثانوية بن ياسي  619523

ز التأهيلية بخريبكةسهام حمور380483 ثانوية بن ياسي  354747

ي380484
ز التأهيلية بخريبكةشيماء عطف  ثانوية بن ياسي  324549

ز التأهيلية بخريبكةشيماء يغزو380485 ثانوية بن ياسي  286030

ز التأهيلية بخريبكةشيماء بوعزيز380486 ثانوية بن ياسي  240631

ز التأهيلية بخريبكةصالح سباعي380487 ثانوية بن ياسي  283657

ز التأهيلية بخريبكةصالح الدين شويكلي380488 ثانوية بن ياسي  350357

ز التأهيلية بخريبكةصباح بهالوي380489 ثانوية بن ياسي  370233

ز التأهيلية بخريبكةصالح بن الرابح380490 ثانوية بن ياسي  569994

ز التأهيلية بخريبكةصالح الدين بوعبادي380491 ثانوية بن ياسي  246965

ي380492 ز التأهيلية بخريبكةعادل الكطب  ثانوية بن ياسي  249822

ز التأهيلية بخريبكةعادل هون 380493 ثانوية بن ياسي  358271

ز التأهيلية بخريبكةعبد الحليم ازويتة380494 ثانوية بن ياسي  241457

ز التأهيلية بخريبكةعبد الرحمان عدلون 380495 ثانوية بن ياسي  257907

ي380496
ز التأهيلية بخريبكةعبد اللطيف إريف  ثانوية بن ياسي  558983

ز التأهيلية بخريبكةعبدالحفيظ فاىسي380497 ثانوية بن ياسي  478738

وحي380498 ز التأهيلية بخريبكةعبدالخالق مرس  ثانوية بن ياسي  267252

ي380499 ز التأهيلية بخريبكةعبدالرزاق ايون  ثانوية بن ياسي  352034

ز التأهيلية بخريبكةعبدالعزيز التومي380500 ثانوية بن ياسي  588821

ي380501
ز
ز التأهيلية بخريبكةعبدالمجيد  المعروف ثانوية بن ياسي  282194

ي بوديار380502 ز التأهيلية بخريبكةعبدالناح  ثانوية بن ياسي  241337

ز التأهيلية بخريبكةعبدالهادي  حجراوي380503 ثانوية بن ياسي  520452

ز التأهيلية بخريبكةعبدالواحد احديدو380504 ثانوية بن ياسي  305243

ي380505
 
ز التأهيلية بخريبكةعبدالواحد خلوف ثانوية بن ياسي  331004

ز التأهيلية بخريبكةعتيقة بنسليمان380506 ثانوية بن ياسي  452987

ز التأهيلية بخريبكةعثمان افوزار380507 ثانوية بن ياسي  363567

ي380508
ز التأهيلية بخريبكةعزيز اليوسفز ثانوية بن ياسي  529698

ز التأهيلية بخريبكةعصام  شعري 380509 ثانوية بن ياسي  359349

ز التأهيلية بخريبكةعماد شويكلي380510 ثانوية بن ياسي  350702

ز التأهيلية بخريبكةفؤاد بنعالل380511 ثانوية بن ياسي  297597

ز التأهيلية بخريبكةفاطمة الخو380512 ثانوية بن ياسي  317005

ز التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء الكرمي380513 ثانوية بن ياسي  506119
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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

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ز التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء   ملكي380514 ثانوية بن ياسي  279986

ز التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء الداودي380515 ثانوية بن ياسي  552603

ي380516 ز التأهيلية بخريبكةكريم حبيب  ثانوية بن ياسي  273478

ز التأهيلية بخريبكةكوثر منض380517 ثانوية بن ياسي  466828

ي380518
ز
ز التأهيلية بخريبكةكوثر العسالن ثانوية بن ياسي  347605

ة  زوهري 380519 ز التأهيلية بخريبكةلكبي  ثانوية بن ياسي  352637

ز التأهيلية بخريبكةليل غراف380520 ثانوية بن ياسي  399821

ز التأهيلية بخريبكةماجدة شبة380521 ثانوية بن ياسي  554832

ز التأهيلية بخريبكةماجدة برور380522 ثانوية بن ياسي  349354

ز التأهيلية بخريبكةمحسن  ازرويل380523 ثانوية بن ياسي  347574

ز التأهيلية بخريبكةمحسن الرفيق380524 ثانوية بن ياسي  384281

ز التأهيلية بخريبكةمحمد قرير380525 ثانوية بن ياسي  388030

ز التأهيلية بخريبكةمحمد الهاللي380526 ثانوية بن ياسي  479231

ز التأهيلية بخريبكةمحمد جعفري380527 ثانوية بن ياسي  435641

ز التأهيلية بخريبكةمحمد سموح380528 ثانوية بن ياسي  565876

ز التأهيلية بخريبكةمحمد القالب380529 ثانوية بن ياسي  485965

ز التأهيلية بخريبكةمحمد عرسي380530 ثانوية بن ياسي  289364

ز منور380531 ز التأهيلية بخريبكةمحمد أمي  ثانوية بن ياسي  361153

ز التأهيلية بخريبكةمحمد اسامة فقي  380532 ثانوية بن ياسي  462913

ز التأهيلية بخريبكةمريم عصيم الدين380533 ثانوية بن ياسي  360883

ي380534
ز التأهيلية بخريبكةمريم مكريبز ثانوية بن ياسي  248793

ز التأهيلية بخريبكةمصطفز الصغراوي380535 ثانوية بن ياسي  394544

ي380536
 
ز التأهيلية بخريبكةمصطفز الساف ثانوية بن ياسي  355269

ز التأهيلية بخريبكةمليكة خنيفرة380537 ثانوية بن ياسي  358691

ز التأهيلية بخريبكةنبيل كميل380538 ثانوية بن ياسي  242683

ز التأهيلية بخريبكةنزهة بوقنطار380539 ثانوية بن ياسي  265710

ز التأهيلية بخريبكةنهيلة بهيون380540 ثانوية بن ياسي  337267

ي380541
ز التأهيلية بخريبكةهاجر دوىس  ثانوية بن ياسي  241614

ز التأهيلية بخريبكةهدى بوروحو380542 ثانوية بن ياسي  519460

ز التأهيلية بخريبكةهند منصور380543 ثانوية بن ياسي  566379

ز التأهيلية بخريبكةوئام  لحميدي380544 ثانوية بن ياسي  388739

ز التأهيلية بخريبكةوئام المنصور380545 ثانوية بن ياسي  341149
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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

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ز التأهيلية بخريبكةوداد السهال380546 ثانوية بن ياسي  274671

ي380547
ز
ز فرنون ز التأهيلية بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  369928

ي380548
ز
ز التأهيلية بخريبكةيحب  حمدان ثانوية بن ياسي  585690

وحي380549 ز التأهيلية بخريبكةيرسى مرس  ثانوية بن ياسي  591136

ز التأهيلية بخريبكةيوسف درمي380550 ثانوية بن ياسي  333734

ز التأهيلية بخريبكةيوسف لخزين380551 ثانوية بن ياسي  253555

ز التأهيلية بخريبكةيوسف فايد380552 ثانوية بن ياسي  576855

ز التأهيلية بخريبكةيوسف كمري380553 ثانوية بن ياسي  409501

ز التأهيلية بخريبكةيونس رشام380554 ثانوية بن ياسي  532714

ز التأهيلية بخريبكةيونس حواص380555 ثانوية بن ياسي  510368
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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

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةإكرام مسبيح330483 398410

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأمال الفاضلي330484 314073

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأميمة فالحي330485 256384

ي330486
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأميمة المصموضز 580248

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأمينة مورادي330487 404965

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأنس لمنور330488 276678

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةإيمان منصف330489 338711

ي330490
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةاحالم حافطز 328209

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةاسامة شكوك330491 292029

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةاسماء النويــــح330492 257154

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةاسماء ناجح330493 531635

ف زهي 330494 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةاش  400164

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالحاج منيولي330495 437482

ز  خيي 330496 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالحسي  437751

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالزهرة البتولي330497 475165

قاوي لهبل330498 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالرس  328271

ي330499  لعسي 
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالمصطفز 269557

ي330500
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالمصطفز الرحمان 531795

ز مكبمل330501 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةامي  268897

ز الجراري330502 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةامي  328748

ي330503
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةاناس تابيب  256364

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةانتصار  االدريشي330504 262305

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةايوب معاوي330505 271961

ي330506
 
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةجمال الرسبون 474311

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةجواد فريد330507 251640

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةجواد  الهيكل 330508 508043

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةجيهان الحطاب330509 352215

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحسام كريم330510 319013

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحمدي الموحد330511 464456

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحمزة  العقاوي 330512 532765

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةخديجة خزرج330513 429379

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةخديجة سكيكيمة330514 486948

197246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةخديجة  شمشام 330515 308912

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةرضا أقجو330516 489423

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةزهي  خنطاري330517 271897

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسعاد بنصغي 330518 350016

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسعيدة جويشة330519 463181

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسفيان العزوزي330520 257567

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسكينة قنديل330521 350139

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسكينة شويخان330522 583599

ي330523
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسكينة العاف 355979

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسلم المعانيد 330524 535046

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسمي  ازروال330525 477932

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسمي  اعالم330526 268917

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسناء ابن الزئر330527 244834

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسهام   النارصي330528 273588

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسومية سهامي330529 416871

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةشيماء فاضلي330530 258476

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةطارق الجبار330531 588122

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعادل المودة330532 291525

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد الرحيم   بوقسيم330533 290524

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد اللطيف حبابة330534 502399

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبداالله رقيق330535 561217

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبدالرحيم ضفي 330536 514030

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبدالرزاق  أفيدي 330537 275710

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبدالسالم  سجال 330538 302204

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبدالصمد التسليم330539 289717

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبدالهادي  التسليم330540 271397

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعثمان  بجاري 330541 504303

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعيادي احالم330542 604963

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةغزالن بهلوان330543 543375

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة نبيل330544 416135

ي330545
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الكتان 566148

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء عدساوي330546 472817
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ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء السعيدي330547 390920

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء ويشن330548 539240

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء قاسمي330549 313996

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء مزيد330550 539371

ة330551 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةكريم  خضي  344929

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةكوثر بوشتاوي330552 485985

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد كركوب330553 398603

ي330554
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد زيان 345009

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد صفيحي330555 554530

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد  زوهري330556 526957

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد رفالي330557 336657

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد  بوعلي330558 387414

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمراد  حمزاوي330559 347449

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمريم اورنيش330560 498040

ي330561
 
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمنال الستان 456760

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنارص ويعبوب330562 601922

ي330563
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنجاة رصيفز 505593

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنرسين المهاجر330564 256835

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنرسين عبول330565 336414

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنورة اوموزاي330566 402602

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةوائل العاللي330567 345050

ي330568
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةوسام الريش  594230

ي330569
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةوصال حمان 610447

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةوفاء المجي 330570 472146

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةوفاء المودن330571 473305

ز عابدي330572 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةياسي  333837

ز  بوجيد330573 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةياسي  519418
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ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأيمن الكهدة310825 362382

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةابتسام بوهاللي310826 402162

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةاحمد لكتاوي310827 368476

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةاسماء مرعيد310828 484882

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةاسماء القاسمي310829 446206

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالزهرة سليمي310830 303827

ي310831
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالزهرة مصطاف 261517

ى النارصي310832 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةبرس  510818

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةبهيجة  معمر310833 372718

ى عليجات310834 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةبوش  352243

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحاتم  بومروان310835 381023

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحسناء فتاح310836 601279

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحسناء العباىسي310837 469388

ي310838
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحسناء  بومديان 632645

ي310839
ز
ف ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحفصة ش  399248

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحفيظة قسومي310840 433760

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحكيمة  مجدولي 310841 281527

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحنان  بواحسو310842 359904

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحنان الزهراوي310843 484171

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحورية قربال310844 320736

ي 310845
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةدنيا  الزندان 606080

ي310846 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةرشيد دسطون  304801

ي310847
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةرشيد العون 280710

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةرشيدة الدادىسي310848 441576

ي310849
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةزهرة علوان 303654

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةزينب مكاوي310850 317341

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسارة  نضيف 310851 530601

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسارة نوفل310852 608323

ي طالب310853 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسارة أن  527984

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسعاد ودود310854 273578

ي310855 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسعيد رقب  451104

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسناء أمرير310856 530450
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ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسناء اجدايدي310857 550595

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسناء نمراوي310858 461419

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسهام العم310859 434645

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسهام الدقيق310860 542850

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسومية الكيالي310861 328405

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةشامة بصطاوي310862 390496

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةشيماء شهاب310863 241747

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعادل ورديش310864 247802

ي بورح310865
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد الغبز 406740

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبداالله معتميد310866 353487

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبدالجليل رحالي310867 472843

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبدالعزيز  سعداوي310868 358735

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة  الفضلي310869 362974

ي310870 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة وصي  361019

ار310871 ز ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء الي  353767

ي310872
 
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء صدف 327066

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء فهيم310873 584299

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفتيحة مرزاق310874 251882

ي310875 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفوزية خضز 470548

ز310876 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةكريمة الهامي  366959

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةكوثر صمطة310877 282665

ي310878 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةلطيفة وصي  359767

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةليل شيكر310879 254336

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةليل ازكون310880 485462

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةليل عياط310881 329682

د310882 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةماجدة لمي  371986

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمارية حيدة310883 360561

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد  نعمان310884 614958

ي310885
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد عثمان 290272

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمصطفز لبيض310886 282868

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنوال معطاوي310887 363526

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنورة  نوالي310888 426060

201246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنورة شمكار310889 346115

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةهشام لغماوي310890 250582

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةهند بومية310891 399380

202246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأحمد كرواض320327 600106

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأسامة   شير320328 580752

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأمال جبار320329 593067

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةأنور كرشان320330 563013

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةإيمان عاللي 320331 371571

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةإيمان الضصاري320332 266751

ز 320333 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةالخليل مستحسي  459079

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةبسمة احبلة320334 535387

ز320335 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحسناء الهامي  304619

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحسناء عزالحق320336 619549

ي320337
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحمزة  الزيان 459846

ي320338
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةحنان  كرضز 264923

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةخديجة أباغن320339 479245

ي320340 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةدنيا حح  496766

ي320341
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةرجاء هرايش  511731

ي320342 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةرضوان  حجون  273815

ي 320343
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةزبيدة الكطان 487172

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسارة  اسماوي 320344 489895

ي320345
 
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسارة صدف 435482

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسارة راوية320346 311041

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسارة موفيد320347 494311

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسارة الطويل320348 320602

ي320349
 
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسعاد التون 493454

ي320350
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسعيد  الكطان 495614

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسعيدة إفرد 320351 454907

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسكينة مزديد320352 342149

ي320353
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسكينة شعبان 339621

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسكينة شمالل320354 408930

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسلم القوالي320355 263928

ي320356 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسلوى حسيب  318529

ة العماري320357 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةسمي  488932

ف الدين  النارصي320358 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةش  485789

203246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةشيماء  أبولقجام320359 511853

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةصفاء فضيلي320360 551382

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعبد هللا كزري320361 459311

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعفاف فاللي320362 462213

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعمر ياجب320363 470922

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعمر باتولي 320364 494983

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةعمر العفي 320365 268061

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةغزالن عدساوي320366 578186

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة زروال320367 468980

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء عسال320368 609041

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء  اوديدن320369 539344

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء مغفور320370 356600

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفايزة كيالي320371 305133

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفدوى شعطيط320372 334418

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفدوى  عراض320373 547411

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةفردوس بطصي320374 501643

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةكريم الهاللي320375 556719

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةكمال قطيب320376 614756

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةكوثر العكري320377 273830

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةكوثر القصاب320378 369082

ي320379
ز
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةكوثر  كلفان 359624

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةلببز عبادي320380 265166

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةلمياء ايت ووشن320381 466336

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد  لمخنطر320382 244932

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد الرودي320383 253045

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد الزيكوري320384 268627

ي320385 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد شعب  348058

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد العرسي 320386 349524

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد الحمزاوي320387 357383

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد برخون320388 266605

ز مناري320389 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمحمد ياسي  350261

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمراد بصار320390 384358

204246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمريم حرفاوي320391 353066

ي320392
 
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمريم الدقاف 252700

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمريم الفنان320393 265133

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمريم كتان320394 337147

دودي320395 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمريم ش  553217

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةمريم عقار320396 241198

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنادية ارسالن320397 315373

ز320398 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنبيل  االمي  243886

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنجاة بلحاج320399 541740

ي320400
ز
ف ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنهيلة المرس  259151

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةنور إيمان  المركي320401 271724

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةهاجر جليل320402 298099

ي320403
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةهدى لطفز 517874

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةهدى الخربوش320404 291912

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةهشام شقرة320405 249841

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةهند مزاوي320406 281539

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةوئام  صالحي320407 535386

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةوئام رحيمة بدروي320408 253993

ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةوفاء رقيق320409 261566

ي320410
ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةيرسى الوتف  281280

ي320411 ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكةيونس الحاح  548626

205246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ز التأهيلية بخريبكةأسامة سقام400070 ثانوية بن ياسي  501236

ز التأهيلية بخريبكةأنس سالم400071 ثانوية بن ياسي  600300

ي400072 ز التأهيلية بخريبكةإيمان بوصي  ثانوية بن ياسي  328940

ز التأهيلية بخريبكةامال رتم400073 ثانوية بن ياسي  557029

ى القضي400074 ز التأهيلية بخريبكةبرس  ثانوية بن ياسي  536914

ز التأهيلية بخريبكةرشيد احديدو400075 ثانوية بن ياسي  474980

ز التأهيلية بخريبكةزهي  حيان400076 ثانوية بن ياسي  449247

ز التأهيلية بخريبكةعبد القادر كروطا400077 ثانوية بن ياسي  406257

ز التأهيلية بخريبكةعزالدين  وزلماط400078 ثانوية بن ياسي  505084

ز التأهيلية بخريبكةعواطف بوعابد400079 ثانوية بن ياسي  246031

ي400080
ز التأهيلية بخريبكةكوثر حلفز ثانوية بن ياسي  515861

ي400081
ز
ز التأهيلية بخريبكةكوثر غزالن ثانوية بن ياسي  245702

ز التأهيلية بخريبكةلببز هبطي400082 ثانوية بن ياسي  372203

ز التأهيلية بخريبكةمحمد بنعلي400083 ثانوية بن ياسي  295216

ي400084
 
ف ز التأهيلية بخريبكةمحمد الرس  ثانوية بن ياسي  328199

ز التأهيلية بخريبكةمريم سالمي400085 ثانوية بن ياسي  274617

ز التأهيلية بخريبكةمعاد باكي400086 ثانوية بن ياسي  292352

ز التأهيلية بخريبكةمعاذ متوكل400087 ثانوية بن ياسي  408498

ي400088
ز التأهيلية بخريبكةنضالدين حافطز ثانوية بن ياسي  513045

ز التأهيلية بخريبكةنورالدين حقاوي400089 ثانوية بن ياسي  547814

ز التأهيلية بخريبكةوجدان فضلي400090 ثانوية بن ياسي  469485

ز حديوي400091 ز التأهيلية بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  281491

ز التأهيلية بخريبكةيوسف الهاللي400092 ثانوية بن ياسي  268546

ز التأهيلية بخريبكةيونس العوام400093 ثانوية بن ياسي  583595

206246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ز التأهيلية بخريبكةأسامة سموري390340 ثانوية بن ياسي  339150

ف خليلي390341
ز التأهيلية بخريبكةأش  ثانوية بن ياسي  381635

ز التأهيلية بخريبكةأمال الهاري390342 ثانوية بن ياسي  305435

ز التأهيلية بخريبكةأمال القسميوي390343 ثانوية بن ياسي  569227

ز التأهيلية بخريبكةأميمة أعال390344 ثانوية بن ياسي  515981

ز التأهيلية بخريبكةأمينة موبارك390345 ثانوية بن ياسي  335749

ز التأهيلية بخريبكةأيوب رباط390346 ثانوية بن ياسي  262231

ي390347
ز التأهيلية بخريبكةأيوب مرضز ثانوية بن ياسي  619514

ز التأهيلية بخريبكةابتسام لبدن390348 ثانوية بن ياسي  293371

ز التأهيلية بخريبكةابتسام   بن التابت390349 ثانوية بن ياسي  375961

ز التأهيلية بخريبكةاسماء ساكف390350 ثانوية بن ياسي  428245

ز التأهيلية بخريبكةاسماء المنان390351 ثانوية بن ياسي  550291

ز التأهيلية بخريبكةاسية ايت الزهرية390352 ثانوية بن ياسي  556934

ي390353
ز
ز التأهيلية بخريبكةاكرام كربون ثانوية بن ياسي  291061

ز التأهيلية بخريبكةالعيادي فاطمة390354 ثانوية بن ياسي  527845

ز التأهيلية بخريبكةالمهدي بوشتاوي390355 ثانوية بن ياسي  243924

ز التأهيلية بخريبكةامحمد  عاقم390356 ثانوية بن ياسي  507058

ز التأهيلية بخريبكةامينة لفصيص390357 ثانوية بن ياسي  315831

اوي390358 ز التأهيلية بخريبكةايمان الجي  ثانوية بن ياسي  313566

ز التأهيلية بخريبكةايمان كركوب390359 ثانوية بن ياسي  461449

ز التأهيلية بخريبكةبسمة تناوي390360 ثانوية بن ياسي  352002

ز التأهيلية بخريبكةبوشعيب اللويزي390361 ثانوية بن ياسي  262740

ز التأهيلية بخريبكةجليلة بخان390362 ثانوية بن ياسي  253671

ي390363 ز التأهيلية بخريبكةجمال زهي  ثانوية بن ياسي  303286

ي390364
ز
ز التأهيلية بخريبكةحسن المعروف ثانوية بن ياسي  492381

ز التأهيلية بخريبكةحسن  مبعوت390365 ثانوية بن ياسي  507458

ز التأهيلية بخريبكةحسناء الدويلي390366 ثانوية بن ياسي  341039

ز التأهيلية بخريبكةحسناء اوبرايم390367 ثانوية بن ياسي  534557

ز التأهيلية بخريبكةحسناء غفي 390368 ثانوية بن ياسي  287213

ز التأهيلية بخريبكةحسناء هكوي390369 ثانوية بن ياسي  341415

ز التأهيلية بخريبكةحفيضة أسنام390370 ثانوية بن ياسي  331751

ز التأهيلية بخريبكةحنان قاسمي390371 ثانوية بن ياسي  364467
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ي390372 ز التأهيلية بخريبكةحنان شطيب  ثانوية بن ياسي  565799

ز التأهيلية بخريبكةحورية االدريشي390373 ثانوية بن ياسي  305096

ز التأهيلية بخريبكةخديجة الخدير390374 ثانوية بن ياسي  303076

ز التأهيلية بخريبكةخديجة العراك390375 ثانوية بن ياسي  501158

ي390376
 
ز التأهيلية بخريبكةخديجة  الشوف ثانوية بن ياسي  632203

ز التأهيلية بخريبكةخديجة الهالل390377 ثانوية بن ياسي  281388

ز التأهيلية بخريبكةخديجة اورنيش390378 ثانوية بن ياسي  289251

ز التأهيلية بخريبكةخولة طويل390379 ثانوية بن ياسي  290231

ز التأهيلية بخريبكةرانية  وكادي 390380 ثانوية بن ياسي  627304

ز التأهيلية بخريبكةرقية وعال390381 ثانوية بن ياسي  460807

ز التأهيلية بخريبكةزينب كصيغي 390382 ثانوية بن ياسي  531636

ز التأهيلية بخريبكةزينب بوخمسة390383 ثانوية بن ياسي  327639

ز التأهيلية بخريبكةزينب حينا390384 ثانوية بن ياسي  427017

ز التأهيلية بخريبكةسارة أمريام390385 ثانوية بن ياسي  428002

ز التأهيلية بخريبكةسارة بدروس390386 ثانوية بن ياسي  271507

ز التأهيلية بخريبكةسارة قادري390387 ثانوية بن ياسي  353491

ي390388
ز التأهيلية بخريبكةسعاد الورديغز ثانوية بن ياسي  302583

ز التأهيلية بخريبكةسعاد الصابري390389 ثانوية بن ياسي  495843

ز التأهيلية بخريبكةسكينة القسيس390390 ثانوية بن ياسي  586197

ي390391
ز التأهيلية بخريبكةسكينة لمنبز ثانوية بن ياسي  246732

ز التأهيلية بخريبكةسكينة لحماوي390392 ثانوية بن ياسي  558558

ز التأهيلية بخريبكةسمية قدادة390393 ثانوية بن ياسي  590787

ز التأهيلية بخريبكةسناء شباكي390394 ثانوية بن ياسي  495646

ز التأهيلية بخريبكةسهام  الحديوي390395 ثانوية بن ياسي  413189

ي390396 ز التأهيلية بخريبكةسوكينة  العنان  ثانوية بن ياسي  450710

ز التأهيلية بخريبكةشيماء ملوك390397 ثانوية بن ياسي  320231

ز التأهيلية بخريبكةشيماء  الهروي390398 ثانوية بن ياسي  255534

ز التأهيلية بخريبكةشيماء عموري390399 ثانوية بن ياسي  466399

ز التأهيلية بخريبكةصوفية  باعلي390400 ثانوية بن ياسي  575369

ز التأهيلية بخريبكةصوفية مسعاد390401 ثانوية بن ياسي  582103

ز التأهيلية بخريبكةعادل قمرة 390402 ثانوية بن ياسي  349226

ي390403
ز
ز التأهيلية بخريبكةعبد الرحمان كشان ثانوية بن ياسي  337419
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ز التأهيلية بخريبكةعزالدين  عطفاوي 390404 ثانوية بن ياسي  322068

ي390405
ز التأهيلية بخريبكةغزالن وسفز ثانوية بن ياسي  354300

ز التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء  بوراية390406 ثانوية بن ياسي  327584

ي390407
ز التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء الياسيبز ثانوية بن ياسي  262280

ز التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء ازعيمي390408 ثانوية بن ياسي  595654

ز التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء  صوالحي 390409 ثانوية بن ياسي  247486

390410
ز التأهيلية بخريبكةفتيحة  حموىس  ثانوية بن ياسي  329528

ي 390411
ز
ز التأهيلية بخريبكةفدوى الليمون ثانوية بن ياسي  422284

ز التأهيلية بخريبكةفوزية  مهف 390412 ثانوية بن ياسي  264660

ز التأهيلية بخريبكةفوزية عصام390413 ثانوية بن ياسي  354684

ز التأهيلية بخريبكةكوثر ايت محيد390414 ثانوية بن ياسي  533019

ز التأهيلية بخريبكةلببز وكرى   390415 ثانوية بن ياسي  415174

ي390416
 
ز التأهيلية بخريبكةلببز  دقاف ثانوية بن ياسي  504607

ز التأهيلية بخريبكةلمياء بنشكرة390417 ثانوية بن ياسي  496228

ز التأهيلية بخريبكةليل ايت محيد390418 ثانوية بن ياسي  530374

ز التأهيلية بخريبكةليل  باحمي390419 ثانوية بن ياسي  289877

ز التأهيلية بخريبكةمارية التباعي390420 ثانوية بن ياسي  495519

ز التأهيلية بخريبكةمحسن مخبان390421 ثانوية بن ياسي  434904

ز التأهيلية بخريبكةمحمد الحميوي390422 ثانوية بن ياسي  336329

ز التأهيلية بخريبكةمحمد الشامي390423 ثانوية بن ياسي  533463

ز التأهيلية بخريبكةمحمد  بنهوصية390424 ثانوية بن ياسي  259707

ز التأهيلية بخريبكةمحمد البيضاوي390425 ثانوية بن ياسي  243971

ي390426
 
اف ز التأهيلية بخريبكةمديحة ش  ثانوية بن ياسي  506290

ي390427
ز التأهيلية بخريبكةمرجانة الصحفز ثانوية بن ياسي  382068

ز التأهيلية بخريبكةمريم انفاوي390428 ثانوية بن ياسي  284135

ز التأهيلية بخريبكةمريم مرتحيل390429 ثانوية بن ياسي  388807

ز التأهيلية بخريبكةمريم السميمي390430 ثانوية بن ياسي  634716

ز التأهيلية بخريبكةمريم شاكر390431 ثانوية بن ياسي  288057

ز التأهيلية بخريبكةمريم يكور390432 ثانوية بن ياسي  253495

ز التأهيلية بخريبكةمونيا حصار390433 ثانوية بن ياسي  518935

ز التأهيلية بخريبكةنادية نرادي390434 ثانوية بن ياسي  623450

ز التأهيلية بخريبكةنجالء  عزاوي390435 ثانوية بن ياسي  261728
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ي390436
ز التأهيلية بخريبكةنجالء العرىس  ثانوية بن ياسي  402246

ز التأهيلية بخريبكةنجيب ابوالربيع390437 ثانوية بن ياسي  370009

ز التأهيلية بخريبكةنهيلة بنصيكوك390438 ثانوية بن ياسي  339668

ز التأهيلية بخريبكةنورالدين افقي 390439 ثانوية بن ياسي  624992

ز التأهيلية بخريبكةنورة مهداوي390440 ثانوية بن ياسي  613437

ز التأهيلية بخريبكةنورة بوزناد390441 ثانوية بن ياسي  319069

ز التأهيلية بخريبكةهاجر بطل الخروبة390442 ثانوية بن ياسي  281608

ز التأهيلية بخريبكةهاجر بن علي390443 ثانوية بن ياسي  292278

ز التأهيلية بخريبكةهجر رحيمي390444 ثانوية بن ياسي  535943

ز التأهيلية بخريبكةهدى المورعي390445 ثانوية بن ياسي  257509

ز التأهيلية بخريبكةهشام رقيق390446 ثانوية بن ياسي  546320

ز التأهيلية بخريبكةوفاء عكروط390447 ثانوية بن ياسي  557864

ز مجيدي390448 ز التأهيلية بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  400753

ز التأهيلية بخريبكةيوسف  بوهش390449 ثانوية بن ياسي  549940

ز التأهيلية بخريبكةيوسف بنعويجة390450 ثانوية بن ياسي  284998
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ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةإسماعيل فتحي370434 539301

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةابراهيم  مهزولي370435 281379

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةابراهيم حدرن370436 575703

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةابراهيم العلمي370437 346272

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسعيد الهري370438 419613

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل مرشيد370439 308194

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل نبيل370440 346269

يف علوي370441 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاش  446706

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالتهامي موعلي370442 359145

ي عبد الرحمن370443
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالراضز 555856

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالمصطفز المسفيوي370444 339548

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالمهدي اومالك370445 485217

ة 370446 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالياس  اوعمي  305584

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاميمة اتلو370447 577540

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةانس اسهلي370448 256678

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةتوفيق الطاهري370449 283059

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةجمال ارحو370450 358326

ي370451
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةجمال الحمران 314494

ي370452 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحسن عبيب  584748

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحمزة أمالل370453 357223

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحمزة كامل370454 590320

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحمزة أكدجيك370455 446236

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحمزة البوخاري370456 591800

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحميد عدي370457 450017

ي370458
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحميد صطاف 339864

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخالد وتلهموت370459 342762

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخاليد بوزكراوي370460 275803

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخليل خطري370461 269878

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرشيد بوادمار370462 258184

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرشيد الباسط370463 301230

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرشيد الدريوش370464 499491

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرضوان البورقادي370465 257602
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خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزكرياء عوام370466 468172

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزهرة منصوري370467 299526

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزوهي  موكيل370468 499444

ي370469
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزينب يوسفز 353022

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعيدة عتيق370470 332576

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسفيان باحاج370471 456450

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسكينة أبوعبدهللا370472 240647

ة خوالن370473 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسمي  246875

ي370474
 
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسناء  قشتان 494331

ي370475
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةصالحة موجان 308035

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعالي فنيدي370476 495504

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الحكيم  خياط370477 559490

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الرحيم ابنعدو370478 545029

ي تونشي370479
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الغان 291753

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الكريم بوكبي 370480 390328

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد هللا الطرشوش370481 346657

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبدالرحيم هبز370482 416562

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبدالرحيم بوكيس370483 338596

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبدالواحد  أومبارك370484 318644

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعثمان امغار370485 463792

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة المكاوي370486 252869

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الركراكي370487 439882

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الزهراء  أستوح370488 349644

ي370489
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةكمال الصديف  466346

ي370490
 
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةكمال صدف 513417

ز فداوي370491 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمجدولي  310021

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمجيد  لعزيري 370492 450259

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحسن ازلكات370493 356506

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد افوغال370494 540122

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد  ويعبوب 370495 350370

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد بومسيس370496 289772

ي370497
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد السون 445211
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ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد ابويعقوب370498 252387

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد  عكوري370499 356453

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد  الخلفاوي370500 285186

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد الغي 370501 593025

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد ادخيشي370502 261887

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد مولودي370503 273424

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد أوغبال370504 301591

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد برهوش370505 339249

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد ايت ابرائم370506 244118

ز طاهري370507 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد أمي  272801

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمنال منشيح370508 399166

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمني  غالب370509 302384

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنبيل والزين370510 581099

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنورالدين موجان370511 361027

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنورالدين رزوق370512 422415

ي370513
 
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةوجدان  سواف 337423

ع محمد370514 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةوش  529927

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيرسى بوحجا370515 324879

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيونس ومشان370516 596434
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اململكةاملغربية
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خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةأسماء محداش340973 311260

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةإيمان الركراكي340974 310182

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةأيوب شهري340975 482431

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاحمد عياش340976 249796

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةادريس الطرشوش340977 421262

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل أزوماك340978 354275

340979
 
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل أف 323700

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل خليد340980 474176

ي340981
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالحبيب مقران 500563

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالحسنية ويحند340982 264053

ز  المدرع 340983 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالحسي  481526

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالصالحة أعزيز340984 350750

ي340985 ي يعقون  ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالعرن  329096

ي بوخدمي340986 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالعرن  311722

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالمصطفز زيان340987 380626

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالمصطفز اولحسن340988 584755

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالمصطفز  بوفوس340989 434056

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالهاللي حسن340990 547619

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاوباسو ناعمة340991 355967

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةايوب قيبو340992 286510

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةبدر يكو340993 338214

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةبنيحب  شعبان340994 318953

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةتوفيق بنغالب340995 367723

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةجمال العباىسي340996 591599

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةجمال بوهناز340997 426050

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحسن اقرحون340998 439377

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحسناء بسام340999 336437

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحسناء  حداد341000 392391

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحفصاء هرون341001 602879

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحليم الصويري341002 470621

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحمادي اعراب341003 512436

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحمزة وليدي341004 591249
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ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحمزة طلحة341005 496689

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحميد حنضوري 341006 310700

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحميد افضيل341007 545409

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحنان سماللي341008 436673

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحنان البوهالي341009 551956

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحنان  جبار341010 256042

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخالد الجزمي341011 536639

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخالد زعزاعي341012 319898

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخالد دحمان341013 524206

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةدوال البقالي341014 274500

ي341015
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرحو العثمان 314356

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرشيد أمعاز341016 456723

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرشيد بوجمعة341017 288181

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرشيد الموساوي341018 408243

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرشيدة بوهالل341019 498897

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزايد االزدي341020 398374

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزكرياء بختوش341021 451397

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزهي  المودهان341022 260989

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعاد المساعدي341023 444102

ي341024
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعاد حنيبز 302884

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعيد  بووراغ341025 306129

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعيد بويجرى341026 323761

ي341027
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعيد  سليمان 423785

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعيد النارصي 341028 520815

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسفيان سنان341029 251730

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسفيان لخميس341030 546308

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسفيان عريدة341031 400849

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسماعيل شافغي341032 570603

ة عيادي341033 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسمي  278007

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسناء اوعثمان341034 336781

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسهام  حمر الرأس341035 465452

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسهام انكزدم341036 528562
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
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 -2020 نونتر 25دورة - 

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 بخنيفرةشيماء اعسكري341037 506763

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةصامد بودواهي341038 564398

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةصالح الدين قنجل341039 249491

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةطارق حجي 341040 253682

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةطارق قشب 341041 503229

ي341042 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعائشة الطيب  353637

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعائشة بويعقوب341043 292673

ي 341044
 
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الخالق  بسون 262939

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الرحمان فاللي341045 591567

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الرحيم زقور341046 459241

ي العداوي341047
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الغان 305421

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الفتاح الفرحي341048 451321

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الكريم اوغصاي341049 569767

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد اللطيف ايت كريز341050 319192

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد هللا  أهونتي 341051 475811

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد هللا  لعروضي341052 626695

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبداإلله  المودن 341053 553766

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبدالرحمان طعنيش341054 412769

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبدالرحمان خوالن341055 563873

ي  341056 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبدالرحيم اقصب  330299

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعزيز باعدي341057 478415

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعصام تزاواوت341058 309497

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعصام حجري341059 296076

ي341060
يف  ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعفاف ش  423642

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعلي زيطان341061 531416

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعماد محمدي341062 513328

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعيش اعدوش341063 354720

ي341064 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاتحة اليون  435625

ي 341065
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة  الرحمان 308953

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة رشدي341066 370079

ي341067
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاظمة سليمان 436713

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفتيحة عزوزي341068 300459
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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 

ي341069
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةلحسن باحز 489907

ي341070
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةماجدة المريبز 355084

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةماجدة الحطاب341071 338149

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد أمكاشتو341072 564534

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد بوحو341073 462731

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد ايت احساين 341074 385626

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد الطرشوش341075 361447

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد أطلحة341076 415150

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد عماري341077 526842

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد  بوحو 341078 341105

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد اطاش341079 483102

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد السباع341080 281456

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمريم غانيم341081 355684

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمريم ملكي علوي341082 290922

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمريمة عساوي341083 583297

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمريمة هبار341084 444619

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمليكة ابن عدي341085 310180

ورو341086 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمونية اش  559448

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةميمون فضيلي341087 397770

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةميمون اعطار341088 351010

341089
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنبيل اكصز 259991

ي341090 ز ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنبيل  بولي  525990

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنعيمة  عكوجان341091 363739

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنعيمة عماري341092 327250

ي341093
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنورة حفيطز 554093

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنورة امحدوك341094 435886

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةهجر عينو341095 537439

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةهيشام  اوليدي341096 434031

ز عتيق341097 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةياسي  573686

ي341098
 
ز سدوف ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةياسي  260739

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيوسف محمدي341099 520835

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيونس زمزامي341100 291535
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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 بخنيفرةيونس  حمودو341101 266137

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيونس  إيكن341102 328913
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 بخنيفرةأحمد الخرفاوي350845 586951

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةأميمة بن زينب350846 485065

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةابتسام المنصوري350847 588563

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةابتسام النارصي350848 346511

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةابراهيم دزاز350849 606770

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةادريس البداوي350850 447800

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةادريس العلوي350851 505417

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةادريس فرحات350852 322035

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةاسباعي أمينة350853 436939

ي350854
 
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل زكزون 270519

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةاسيا لكنافدي350855 266312

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالحاجة بن رزوق350856 441878

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالحسن اومحند350857 315254

ز بوراكدو350858 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالحسي  241726

ي اطلحا350859
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالحنفز 254429

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالمصطفز جبار350860 494560

ي350861
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالمصطفز  اليوسفز 531096

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالمصطفز غريب350862 408306

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالمهدي  المحفوظ 350863 334713

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالمولودي فائز350864 255858

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالهاشمية الفالح350865 590310

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةامحمد بن علي350866 516556

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةايوب اشهري350867 334526

ى الحفضاوي350868 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةبوش  474170

ي350869
ز
ى معروف ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةبوش  329779

ى باهدي350870 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةبوش  261656

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةجلول افريحة350871 323070

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةجمال مساوي350872 425266

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةجمال مزيوت350873 607443

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةجنان امزيل350874 285896

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةجيهان بوبكريوي350875 270101

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحسن أعدو350876 315919
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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 

ي350877
 
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحسناء البنعيسان 459832

ي350878
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحسناء  مسكيبز 301852

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحفصة  بغليلي350879 342525

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحميد زي350880 421988

ي350881 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحنان راح  333930

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحنان سويبة350882 555043

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحنان فالحي350883 507769

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحنان نبيل350884 261930

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحنان أكريران350885 513910

ي350886
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةخالد البخب  481612

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةخديجة ارضون350887 449899

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةخديجة أشعو350888 351991

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةخديجة لعروىسي350889 298794

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةخديجة بازين350890 388157

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةخديجة العطاوي350891 474567

ي350892 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةخيصام طوباح  277068

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةرشيد اوموش350893 438465

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةرشيد ابدور350894 320539

ي350895 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةرشيد راح  328285

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةرشيد خلفاوي350896 407241

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةرشيدة الطاهر350897 446016

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةرفيقة مخموش350898 498161

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسعاد بوشيار350899 363818

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسعدية اقجيع350900 287543

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسعيد أمزيان350901 269671

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسعيد منصور350902 321164

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسعيدة هبار350903 443813

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسعيدة عكي350904 550673

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسفيان  الحمري 350905 356257

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسفيان بحمان350906 404050

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسفيان محب350907 278640

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسفيان هيبة350908 462458

220246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 بخنيفرةسهام  ايت اوىسي 350909 240616

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعادل لكراوي350910 245466

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد الحكيم ايت موالي350911 575278

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد الحكيم بل حاج350912 493877

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد الرحيم  بوتسوكام 350913 354767

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد العالي معاش350914 437060

ي350915
ز
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد العالي واف 333070

ي350916
 
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد العالي صادف 279772

ي350917 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد الكبي  الطنح  532511

ي350918
ز
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبدالرحيم  الميمون 517685

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبدالرزاق وردي350919 262937

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبدالصمد اكدجيك350920 341682

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعثمان حميدوش350921 404337

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعزالدين بولقاسم350922 325482

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعـزيـز امـوتـي350923 449389

ي. عزيزة350924
ز
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةموخاف 244482

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة انصار350925 273941

ي350926 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة دهب  538982

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة قراوي350927 329741

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة أزندور350928 327143

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الداودي350929 467290

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة علو350930 385978

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الزهراء عكي 350931 405257

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الزهراء عبوي350932 392301

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفدوى  بعزاوي 350933 477908

ي350934 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفدوى طهي  354428

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةكوثر اليسمي350935 477450

ي350936 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةكوثر الراح  244268

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةلببز أيوكو350937 563129

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةلحسن يادي350938 424411

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد بوبري350939 298814

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد الزراري350940 418566

221246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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  اجليليم350941 307420

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد أبو بكر350942 430273

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد قصطال350943 262941

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد جالل350944 279045

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد الدائز350945 319453

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد الخودي350946 317397

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمروان عدالي350947 570029

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريم ابراو350948 419877

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريم المنديلي350949 269571

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريم بوشيار350950 363641

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريم  رشدي350951 428020

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريم استيتان350952 460662

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريم  شوني350953 266188

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريم بايا350954 329363

ي350955  خب 
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمصطفز 277147

ي 350956
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمعاذ العيش  496593

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةموح نارص350957 264241

ي 350958
ي  عاتف 

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمولب  493808

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمينة بووشاف350959 383748

ي350960
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنادية الحسبز 392366

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنجاة المغراوي350961 486298

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنزهة حمييد350962 590467

ي350963
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنضة الراضز 289543

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنعيمة رحدو350964 544725

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنعيمة  بوملخة 350965 307825

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنعيمة بازز350966 430468

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنعیمة حمید350967 612994

ي350968
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنورة لطيفز 328889

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةهشام نونازير350969 321186

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةهشام الكاملي350970 605139

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةهندة بازيــــح350971 558901

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةيونس يوس350972 440108

222246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 بخنيفرةيونس اعسو350973 522037

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةيونس شابو350974 552236

223246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 طارق التأهيلية بخنيفرةأسامة لموشوم410628 353866

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأنس حرشالي410629 342348

ي410630
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأنس العمران 342950

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأيوب قادة410631 585445

ي410632 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةاسماعيل  الراح  467347

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالجياللي  بكري410633 313660

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةايوب اسنام410634 375395

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةايوب احساين410635 296601

ي410636
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبالل سكب  321362

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسن حرشات410637 387966

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسن حفضاوي410638 541101

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسن حمدون410639 501254

ي410640
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحمزة الغيالن 321425

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحمزة حرار410641 323814

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحمزة ابراهيمي410642 264025

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخديجة مساعد410643 335618

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةربيع هاشمي410644 482907

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةزوهي  الرامي410645 290622

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةصالح والسعيد410646 435966

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةصالح الدين بوطاش410647 249634

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعادل برعيش410648 541248

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبدهللا حادي410649 517750

ي410650
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبدالواحد حسان 306086

ي410651
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعزالدين المومبز 241591

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعصام العبدالوي410652 588163

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعمر  باعزيزي 410653 462137

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء حساوي410654 459700

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكمال ايدان410655 399752

ز وخبو410656 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحسي  605088

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد وجديد410657 378196

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد وحمان410658 319220

ي410659
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد عبد الرحمان 603313

224246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 طارق التأهيلية بخنيفرةمعاد بركي410660 248056

ي410661 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنادية نصي  547283

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنزار زمزومي410662 310315

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهاجر سكوري410663 404004

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهاجر جكا410664 471467

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهشام حريطة 410665 284291

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهشام أقديم410666 426858

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةوصال فهمي410667 539480

ز أبرباش410668 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةياسي  372114

ز بويزكار410669 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةياسي  405758

ز المسافر410670 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةياسي  247844

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةيوسف مرغادي410671 262902

225246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علم النفس/علم اإلجتماع/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

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي360181
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأحمد الحمدان 276745

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأيوب علوي360182 322882

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالمكي أزروف 360183 573351

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةامبارك بلحاج360184 425454

ز  الحسناوي360185 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةامي  601575

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةايوب الفرحي360186 355859

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبلعيد أبعاش360187 521743

ى منصوري360188 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبوش  512666

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخديجة مكاوي360189 296034

ي360190
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةرحو  اليوسفز 302904

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةزكرياء  ازادي 360191 555497

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسليمان حمداوي360192 330096

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسهيلة خية360193 307462

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةصفاء جمال360194 516924

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد العزيز النطاف360195 249578

360196
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد القدوس أكصز 431051

ي360197
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةغزالن الزيان 312522

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة برواكي360198 363680

ور360199 ز ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكريمة بوغيز 563952

ي360200
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكوثر اليبان 353469

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةلببز القسيمي360201 344678

ز اوالطاهر360202 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحسي  549794

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد زوهري360203 327217

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد عتيق360204 258483

ي360205
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد الشيحز 352142

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم ألهري360206 431055

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمصطفز بويا360207 558582

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمونية الفياللي360208 445431

ي360209 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنورة  الخرون  390020

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنورة اهتوتو360210 350379

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهشام  الحمري360211 304276
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ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةإبراهيم نعمان380556 278585

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةأسماء أوسار380557 342487

ف ميلودي380558 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةأش  324293

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةإلياس الفيون380559 351111

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةأنس الحمري380560 539411

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةأيوب  الطاهري380561 344265

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةأيوب اعدوش380562 327226

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةابراهيم  جمال380563 433341

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةابراهيم رحيم380564 376108

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةابراهيم برداش380565 548889

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةادريس بوحميدي380566 490979

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةادريس الطرشوش380567 414194

ي 380568 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةادريس األيون  549773

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماء الحمداوي380569 359458

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل مستحسن380570 380833

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل علوي380571 248818

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل اوزايد380572 293443

قاوي380573 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل ش  369972

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالزبي  عدان380574 261047

يف مومان380575 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالرس  433518

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالصديق زمزامي380576 264168

 الغازولي380577
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالمصطفز 539087

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالمولود بولحفة380578 323171

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةايوب المحمدي380579 422259

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةايوب اوحمان380580 290483

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةباز ابراهيم380581 302961

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةبدر العزاوي380582 302079

ي380583 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةبدر صي  305893

ي380584
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةبوبكر اليوسفز 488610

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةتوفيق مولود380585 331224

ي380586
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةجمال الحيان 241640

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةجمال اوعلي380587 305393
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ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةجواد ازكاغ380588 309385

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحسناء محروش380589 264594

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحميد كرارمي380590 394752

ي380591 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحنان  اخي  357185

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخديجة أمغار380592 572470

ي380593 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخديجة خب  509781

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخولة دحو380594 439787

ي380595 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةربيع غافي  290533

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرضا الفاضلي380596 284836

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرقية بن باري380597 352697

380598
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةروعة  اكصز 316806

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةريحاب عيادي380599 341979

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزكرياء اداد380600 278724

380601
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزكرياء أكصز 430961

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزهور ويشن380602 311609

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزوبيدة ابا380603 324486

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزوهي   حمدي380604 436484

ي380605
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزوهي  مامون 420273

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسارة غازيوي380606 300470

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسارة اعشاري380607 567056

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسارة الوجدي380608 316256

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعيد جالل380609 322008

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعيد سالم380610 468589

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعيد اعفي 380611 418596

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسفيان بلعيدي380612 360451

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسلم مسكي380613 310266

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسمية عساوي380614 572230

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسناء مفيد380615 571735

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسناء حمادى380616 249740

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسومية مرغادي380617 262634

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسومية الوردي380618 263613

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعائشة  إقجتاون380619 449299
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ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الجالل والطلح380620 519984

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الحق  المنديلي380621 249127

ي380622
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الحكيم مومبز 317457

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد العالي وضبيب380623 460536

ي380624
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعثمان حسيبز 441386

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعدنان أقجضاو380625 296630

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعلي سودالي380626 568529

ي380627
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعماد حش  359852

ي380628 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعيش االيون  265848

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الرحالي380629 339396

وكان380630 ز ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة  مي  553383

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الزهراء العسلي380631 282344

ي380632 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفايزة  عران  292664

ي380633
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفدوى العنان 466634

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفوزية هرامة380634 300891

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةكريم الشادلي380635 514652

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةكريم أغشوي380636 357460

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةكلثوم حسناوي380637 479501

ة بولحسن380638 ز ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةكيز 565994

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةلحسن المكاوي380639 279747

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةلحسن جمالي380640 265673

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةلمياء عزيزي380641 300993

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمجدة المسناوي380642 361402

ز اقمري380643 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحسي  439936

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد حالل380644 445199

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد بادور380645 304932

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد أشار380646 422458

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد الساعيدي380647 527368

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد البوعزاوي380648 500507

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد  عكوري380649 379752

380650
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد باىس  350317

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمراد قدوري380651 401398
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ي 380652
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمريم الممون 460748

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمصطفز الطرشوش380653 397038

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمالك بونباع380654 331365

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمليكة اعالتون380655 361684

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمليكة وعزيز380656 357165

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةموىس قيبو380657 546981

ي380658
 
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمينة سواف 290219

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنادية أهميش380659 548665

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةندين مريدي380660 256618

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنسيمة بوطيب380661 245033

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنعيمة المساوي380662 302366

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنورالدين أحماد380663 589743

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنورة احوجرير380664 407097

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةهشام  سعيد380665 424684

ي380666
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةهنو الزرقان 504066

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةهودة عسالي380667 335401

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةوفاء بوزداي380668 348578

ز أمشايض380669 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةياسي  584420

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيطو ووزوهو380670 595491

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيطو القباىسي380671 518331

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيوسف اتفراوت380672 395019

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيوسف ادمامو380673 413043

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيوسف ايت اوىسي380674 465494

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيونس شقالي380675 326271
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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
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خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأحمد نارصي330574 309398

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأحمد البضي330575 288611

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأشى أعراب330576 245245

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأسماء دوحان 330577 549142

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةإسماعيل  لعكيدي330578 348563

ف بدعي330579 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأش  343031

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةإلهام ماشار330580 317623

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةإلياس أخطار330581 556385

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأميمة  حميدي330582 314817

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأيوب عابدي330583 442114

ي330584
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأيوب صوف 249502

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأيوب زيان330585 351971

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةابتسام اعوين330586 319165

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةارحو احمد330587 305172

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةاسماعيل والطالب330588 253955

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالحسن امحمدي330589 522962

ي 330590
 
ز  سواف ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالحسي  256014

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالعمري هدى330591 303939

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةاميمة النارصي330592 469709

ي330593
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةانس سعدان 270504

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةايوب المنصوري330594 507502

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةباعلي لمصال330595 247311

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبدر الدين سكيكري330596 271923

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبسمة عباز330597 403238

ى بدحان330598 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبرس  331425

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبنارص القرش330599 417626

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةجميلة  بومهدي330600 441195

ي330601
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةجهان عمش  327866

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةجواد اقيصاري 330602 274480

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةجواد حيشي330603 327026

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحاتم رهوان330604 243274

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسن بولمجوج330605 244605
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

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

اململكةاملغربية
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خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسن جابر330606 460414

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسناء الحميدي330607 500457

ي330608
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسناء العفان 453030

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسناء وازنطي330609 301786

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحمادي مباريك330610 496312

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحمزة  عريدة330611 499853

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحنان  يعوب330612 270698

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحنان والزين330613 418850

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحياة  اعزيزي 330614 592060

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخالد بن عمر 330615 300371

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخالد عجماوي330616 544852

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخالد القائد330617 462396

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخديجة فرج330618 373341

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخديجة طالب330619 261817

يكي330620 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخديجة لي  285098

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخديحة رجدال330621 433583

ي330622
 
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخولة بان 337031

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةرابحة كاسمي330623 319976

ز330624 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةربيع حاجي  479369

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةربيعة  اموليد 330625 322950

يوي330626 ز ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةرشيد الي  283445

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةرشيد الداودي330627 529286

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةرشيدة العرمية330628 289075

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةرقية وعبدوس330629 486691

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةريحانة  مغري 330630 429989

ي330631 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةزكرياء بوان  531084

ي330632
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةزهور واف 316642

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةزوليخة العلوي330633 405314

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةزوهي  ابوالحسن330634 274758

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةزينب خاشو330635 480331

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسعاد علوش330636 508129

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسعيد قنجل330637 552929
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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
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خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسعيد العماري330638 604509

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسعيد الكيحل330639 302870

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسعيدة زعري330640 535486

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسعيدة  أحمار330641 412536

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسعيدة  زوهي 330642 294681

ي 330643 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسفيان  شن  501310

ي330644 ة زهي  ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسمي  272202

ي330645
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسناء الرحمون 480455

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسناء حماري330646 544007

ي330647 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعائشة االيون  469102

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد الحق بن الديهي330648 602184

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد العالي بلحسن330649 360188

ي القملي330650
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد الغبز 283061

و330651 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد الهادي كي  310018

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبدالحق نارصي 330652 478100

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعثمان العمري330653 310080

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعصام ازلماض330654 312510

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعلي رشيد330655 250376

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعلي طعبيش330656 551600

ي330657
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعمر وردن 497452

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعواطف بوال330658 257699

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةغزالن الدغمومي330659 503983

ي330660
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةغزالن المومبز 548565

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةغزالن أكنوز330661 411077

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة  افنهار330662 331405

ي330663
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة اكبز 241820

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة بوتناال330664 316014

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء  اومسلغ330665 277019

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء شوراد330666 539535

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء اشبلي330667 350862

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء فرياط330668 515578

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء التفاحي330669 459498
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ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاظمة  بويمي 330670 313184

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفايزة بدران330671 341448

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكريم حمي330672 340931

ز330673 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكلتومة مستعي  361919

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكوثر سحيمي330674 355319

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةلبنة الهواري330675 333814

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةلبنة عرفة330676 559259

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةلببز  المنصوري330677 512996

ي330678
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةلببز الناضفز 321579

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةلطيفة الداوش330679 341462

ي330680
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةلمياء صديف  335043

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةلمياء شوحو330681 552092

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةليل شاهد330682 352323

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةليل اوغريس330683 503753

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةماجدة العايدي330684 280723

ز هروش330685 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحسي  595170

ي330686   االيون 
ز ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحسي  292717

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد حفيظ330687 319938

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد اقلبوس330688 429135

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد زروق330689 444433

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد بن المكي330690 411970

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمراد أعكي330691 357630

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم تمسبز330692 336032

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم كرارمي330693 283082

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم بوفوس330694 309933

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم  رحاما 330695 286232

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمصطفز العز330696 493244

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمليكة امزيان330697 420150

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمني  بوحدادي330698 523910

ز أسمر330699 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةموحسي  253524

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمونة وخالف330700 322971

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنادية نعطيط330701 503801
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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

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنادية بومهدي330702 286429

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنجوى أغزاف330703 264226

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنزهة اهتوتو330704 582110

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنرسين المدرسة330705 292391

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنعيمة  العماري330706 348891

ي330707
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنوال   العثمان 375000

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنوال جمالي330708 255676

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنوال أقماش330709 381131

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنور الدين  اماليك330710 387555

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنور الهدى الهاللي330711 500106

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنورالدين عميمي330712 499150

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنورالدين بوكرير330713 339919

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنورة أفيالل330714 336232

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهاجر هواري330715 256913

ي330716
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهدى التجان 343132

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهشام اخويا330717 482921

ي330718 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهند بويعقون  458189

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهند منصوري 330719 544089

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةوداد جام330720 428329

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةوفاء جزولي330721 279944

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةوليد جعفري330722 252089

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةويصال العلوي المحمدي330723 265103

ز  إيحي330724 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةياسي  347672

ز بكار330725 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةياسي  277598

ز عقاوي330726 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةياسي  489189

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةيرسى  األشهب330727 521327

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةيوسف محيب330728 259921

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةيوسف  اوزكاغ330729 319147

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةيوسف الشبلي330730 326457

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةيونس عصام330731 341337

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةيونس بندغور330732 463005

ي330733 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةيونس الهي  470253
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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 

ز310892 ف لكمي  ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأش  311208

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةإكرام زكري310893 424401

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةإلياس الشافغي310894 536860

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأمال العباىسي310895 366117

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأيوب كريم310896 241448

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةابراهيم أنوار310897 423298

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةازكات جهاد310898 487641

ي310899
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةاسماعيل  صديف  305458

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةاسماعيل ايمي310900 385474

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةاكرام   اكساس 310901 391640

ي310902
 
ي زرزوف

ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالتجان 267301

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالخاميس منصوري310903 475954

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالزالم     غزالن 310904 335017

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالمصطفز شعبان310905 432261

ي310906
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةايطو زوكبز 363556

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبدر العليوي310907 402048

ي310908 ى صي  ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبوش  419691

ى عساوي310909 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبوش  453502

ى الفرحي310910
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبوش  561780

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبولكروش حسناء310911 311165

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةجمعة  بالعيساوية310912 527884

ي310913
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةجميلة كونداىس  486060

ي310914
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحادة هرموىس  313038

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحبيبة الفخار310915 482200

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسن بوتوال310916 320039

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسناء زين العبدين310917 486467

ي310918
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسناء جكان 596458

ي310919
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسناء الواف 361221

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحفصة نوي310920 361969

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحكيمة لكناوي 310921 514780

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحكيمة اهناش310922 501306

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحميد اكنو310923 376833
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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 بخنيفرةحنان ولعريف310924 331606

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحنان رشيدي310925 330555

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحنان حمي310926 535651

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحوىس والقيد310927 348196

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخالد  العبدي310928 551900

ي310929 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخالد ناصي  372556

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخالد العرسي310930 256239

ي310931
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخالد العياىس  270391

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخاليد حمادى310932 260171

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخدوج مرسيل310933 287855

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخدوج  اعقاوي310934 298520

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخديجة نعمان310935 424397

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخديجة بومسيس310936 338636

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخديجة القدوري310937 511644

ي310938 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخولة لحبان  456658

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةدونية البسيوي310939 312417

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةرابحة  اداز310940 314020

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةراضية حندوش310941 495582

ي310942 ز ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةرانيا العيز 563375

ي310943 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةرزيقة  اعب  294525

ي310944 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةرضوان أباح  360080

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةزهور جمال310945 567363

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةزينب جوهري310946 343263

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسفيان سهران310947 331544

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسلوى  المنصوري310948 481877

ة زازولي310949 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسمي  479015

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسناء احركي310950 586492

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسهام الحمزوي310951 499481

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسيهام بوادمار310952 446338

ي310953
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةشيماء المامون 303028

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةشيماء المغاري310954 281291

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةصالح طالوي310955 414709
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خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةصدام  أحجوض310956 361075

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةطارق ايكو310957 370888

يم310958 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعائشة محي  286521

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعائشة اجو310959 241618

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد الحكيم طاهري310960 440688

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد الخالق الكرويطي310961 566290

ز310962 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد الصمد يسي  629663

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد الصمد  بوخري310963 260976

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد اللطيف  بن رزوق 310964 541045

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد هللا أنارص 310965 377484

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد المول قدوري310966 308347

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبدالرحيم اعزيز310967 570115

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعزيز هليشو310968 272905

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعصام  مردا310969 301961

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعمر  جبور310970 304703

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةغزالن اسنام310971 303957

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة شهيد310972 340093

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة اركيك310973 381352

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة البنار310974 434001

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة بن يعوف310975 424873

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة بومسعود310976 463897

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء أنيس310977 244959

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء الهادي310978 383340

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطنة حرشاوي310979 269516

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفتيحة عزاوي310980 366577

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكريم وشافغي310981 463291

ي310982
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكريمة العمران 423133

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكوثر قاصد310983 482589

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةلببز الشاوي310984 427389

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةلببز وردي310985 465443

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةلمياء لحموش310986 414993

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةليال ارحو310987 549584
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خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةليل اولقائد310988 277317

ي310989
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد عزان 499020

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد  أزروال310990 327491

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد  مكاوي 310991 418341

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد طبق310992 460452

ان310993 ز ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد احمي  247118

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد ورزوق310994 603594

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد وزكاغ310995 362594

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم  نورالدين310996 423351

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم حيدرى310997 411815

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم لعفو310998 313176

نت310999 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم ترس  508399

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم التباعي311000 283655

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم بودة311001 521932

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريمة اومالك311002 329254

ي311003
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريمة العمران 519746

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمصطفز اركيك311004 295893

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمبز انسالى311005 289977

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمني  زريعة311006 288188

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةموكيل حسنة311007 323202

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةموالي عبد العزيز بوالزين311008 322814

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنادية قصطال311009 262349

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنبيل كبوري311010 419723

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنجاة بوخرط311011 291591

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنزهة الملكاوي311012 269436

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنزهة بوحو311013 462983

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنزهة بوعياد311014 259531

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنعيمة  ارصو311015 317534

ي 311016
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنعيمة  الحافطز 490171

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنعيمة أبعالل311017 408792

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنورة لغيوب311018 526971

ي311019 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهاجر اقصب  350233

239246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 بخنيفرةهجر العزاوي311020 327313

ي311021
ز
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهشام تغان 344768

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهشام الزوهري311022 251479

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهمونة جهري311023 362539

ي311024
 
ز البنعيسان ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةياسي  458715

ي311025
ز
ز سليمان ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةياسي  259570

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةيطو عبيدي311026 513241

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةيوسف صالحي311027 360955

240246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 

ز320412 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةإبتسام جني  503616

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةأحمد الهبطي 320413 464516

ي320414 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةإكرام  لغفي  431255

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةإكرام بويزكار320415 277617

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةأميمة صدوق320416 245819

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةإيمان حرشاوي320417 344665

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاكرام وبوديب320418 313408

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالساعيد عالي320419 548385

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالسعدية موعو320420 278309

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالمهدي بوزوبــع320421 245526

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاميمة بزامي320422 271524

ي320423
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةايمان  رمضان 389051

ة العلوي320424 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةبوش  548504

ى زوبي 320425 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةبوش  304573

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةبوعزى منصوري 320426 288412

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةجهان ادادة320427 330104

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحسناء أبرباش320428 560166

فوي 320429 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحفيظة  ش  473031

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحفيظة اشكو320430 456242

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحميد عدال320431 297113

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحنان الوكيلي320432 417710

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحياة عليجة320433 290710

ي320434
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحيات العياىس  433358

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخديجة نوري320435 518440

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخديجة بنقاسمي320436 244295

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخولة معتضد320437 561691

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةراضية اقجطاوي320438 456575

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرباب وليد320439 293264

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةروشدي سليمان320440 310674

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزيد  حنيوي320441 550682

ي320442 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعاد حاح  245044

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعيد حمزة 320443 464150

241246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسهام اقلبوس320444 428841

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسهام ووخبو320445 509079

ي320446 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسومية خب  399302

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةطارق سمان320447 249459

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعائشة بنسيدي320448 376921

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعائشة فردديس320449 260615

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعائشة البهاوي320450 246457

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد العزيز بندادس320451 440540

ز320452 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد اللطيف محسي  556898

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد هللا نعمان320453 549248

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبدالحكيم بوقادوس320454 246602

320455
ز
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةغزالن أون 275896

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة  باحو320456 402241

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الزهراء سبو320457 369566

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الزهراء  الهرام320458 450278

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الزهراء بيموت320459 470643

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الزهراء الحسناوي320460 264197

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفتيحة  أمحروش320461 451246

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةلببز عمار320462 264007

قاوي320463 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةلببز ش  296275

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةلحسن مردا320464 282902

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةلمياء هاشم320465 360525

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد بداح320466 476781

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد النوري320467 289670

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد اعدار320468 289297

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد بن لمقدم320469 424931

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمراد زروال320470 443428

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمريم أفوغال 320471 511413

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمريم بوراكدو320472 491091

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمريم زاهي 320473 284423

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمريم بوريدو320474 271851

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمريم عالوي320475 361154

242246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمونة بامح320476 402023

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمونية الفزاري320477 445189

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمينة  صادق320478 261946

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمينة بنضام320479 261288

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنرسين عنابو320480 355200

وك320481 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةهشام مي  381018

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةوجدان خاتمي320482 272948

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةوسيمة بوغليد320483 260389

ز حساوي320484 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةياسمي  334976

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيرسى حمزاوي320485 254958

243246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 أنوال اإلعدادية بخنيفرةأميمة سعيدي400094 521146

ي400095 ز ناصي  ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةأمي  362434

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحليمة بن خدير400096 309762

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحمزة أقماش400097 331770

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحياة عمراوي400098 575316

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسعيد اتماري400099 565181

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعادل محب400100 246866

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبدالهادي امحروش400101 359992

ز400102 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاضيلي ياسي  306587

ز المرابطي400103 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحسي  586541

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد بومديان400104 258338

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةيوسف لحلو400105 398161

244246 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 بخنيفرةأمينة  المعطاوي390451 491387

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةأنيسة عيادي390452 326996

ي390453
ز
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةأيوب اشاف 479301

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةاسماء اوغبال390454 293085

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةاسماء بودرى390455 332572

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةاسمهان كعطيش390456 420831

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالصالح موجان390457 354312

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالمصطفز قادر390458 264080

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةامينة بلحسن390459 253058

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةبثينة عمراوي390460 528549

ي390461
ز
ى  صفيان ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةبرس  251440

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةجمال اعبدوس390462 452932

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةجهاد أعبا390463 354313

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحسن موعلي390464 587512

ي390465
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحليمة اليوسفز 506553

ز390466 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحليمة اعسي  301157

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحياة  بوتقشاشت390467 304397

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةخديجة الزهراوي390468 483228

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةرشيد بوقلم390469 245824

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةرشيدة فضيلي390470 264329

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةزهرة أخلو390471 281513

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةزهور اونارص390472 511307

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةزينب  ومراغ390473 391728

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةزينب بوعديس390474 421993

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةزينب بلحسن390475 253943

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسارة لغريشي390476 452653

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسعيد ايكو390477 558916

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسعيدة عزوزي390478 486205

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسناء  اعزيزي390479 521538

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسناء  مورادي 390480 336138

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسناء فالحي390481 569073

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسندس منتض390482 421451
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

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 بخنيفرةسهام   والدوش390483 399434

ي390484
فة مرضز ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةش  373614

ز390485 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةشيماء غاسي  345913

ي390486
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد الرحيم أكبز 517815

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد العزيز ايت التهامي390487 256899

ي390488
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبدالرحمان امهبز 384496

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعدنان  اشير 390489 298620

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعواطف زرايب390490 421176

ي390491
ز
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة  حمدان 353324

فاوي390492 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الرس  344343

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة أكجداض390493 284712

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الزهراء عماري390494 295185

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفتيحة حداد390495 426129

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفدوى خويا390496 491386

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفدوى العبدوىسي390497 266252

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةلطيفة كورايت390498 550359

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةليل البادي390499 517507

ي390500
ز
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةماجدة زيان 437540

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد عيش390501 348059

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد ايت الحا390502 305299

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد  شافغي390503 618623

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمروان يبيح390504 280455

390505
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريم  لخضز 479263

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريم زهبون390506 410063

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمصطفز  حنضوري 390507 343508

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنادية الغيام390508 582671

ز390509 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنزهة بودمي  313285

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنعيمة بدهيم390510 385339

ي390511
ز
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنوال عمران 496027

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةهاجر بوغاز390512 374431

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةهجر الغمري390513 335573

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةهدى بكار390514 297480
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم االجتماعي)امللحقون االجتماعيون  :التخصص 

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 

595733 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللأحمد بلغنضور510001

532786 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللإكرام  واسع الدين510002

ن الزقاق510003 502337 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللأمي 

584023 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللأنور مخو510004

391553 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللأيوب  أمازي    غ510005

616755 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللابراهيم اعالمن510006

552577 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللادريس خرواش510007

ي510008
ن
ف 369787 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللالحبيب بنشر

ي510009
429765 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللالحسن  احق 

418082 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب االحباب510010

392805 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب رضوان510011

512117 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب زقالمي510012

370377 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللايوب ايت حمو510013

452044 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجالل محداش510014

ي510015 402250 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجالل القطب 

515971 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللجمال خويا510016

480676 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللحسن امالل510017

ي510018 454183 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللحسناء  الخروب 

489152 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللحليمة  طىه510019

ي 510020
ن
523691 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللحمزة  الحناف

ي510021
ن
515946 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللحنان الصوف

461374 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللرجاء عاشوري510022

454765 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللرشيد  رحمة510023

522380 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللرضوان شهبون510024

397660 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللزهي  اهموش510025

401702 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللسعيد  إمدجعب510026

ي510027
ن
415451 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللسفيان   ورساب

417586 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللسوفيان اتغيام510028

498468 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللشيماء الزعيم510029

560632 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللعبد االله اكوزين510030

427276 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللعبد الخالق حموش510031

ي ايت عال510032
451756 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللعبد الغبن
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم االجتماعي)امللحقون االجتماعيون  :التخصص 

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 

511286 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللعبد اللطيف  ايت لعريف510033

ي510034
ن
487716 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللعبد هللا الوعزاب

490386 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللعبد الواحد اتلموت510035

495684 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللعبدالكريم الفطواكي510036

479289 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللعزيز حدودي510037

396361 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللعمر الشابلي510038

522104 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللعمر  الداودي510039

574537 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللغزالن  بنباش510040

459697 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة ايتغزانت510041

ي510042 ن 471390 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء برغي 

384742 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء  الزوهري 510043

571318 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكوتر بوجيجة510044

371192 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللمحمد واقجا510045

390188 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللمحمد  الضبيع 510046

518438 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللمحمد اعياض510047

457991 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللمحمد مخو510048

529605 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللمحمد زيدان510049

416816 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللمراد ارزيز510050

445087 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللمريم  بوشبوش510051

389547 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللمريم العش510052

585840 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللمريم الفاركو510053

ي510054
ن
ف 613485 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللمريم الشر

431890 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللمصطقن أيت المعطي510055

400025 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللمصطقن فاريد510056

456418 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللميمون  اسدرام510057

533748 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللنادية كردو510058

515442 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللنادية العزيزي510059

413391 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللنور الدين ايتصحا510060

518594 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللنورالدين الداودي510061

483166 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللهدى أمجون510062

ن زوهري510063 369299 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللياسي 

374953 ثانوية محمد السادس التقنية بأزيالليوسف بوتحروست510064
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم االجتماعي)امللحقون االجتماعيون  :التخصص 

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 

422286 ثانوية محمد السادس التقنية بأزيالليوسف زيدان510065

يف510066 413794 ثانوية محمد السادس التقنية بأزيالليوسف اشر
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم الرتبوي)امللحقون الرتبويون  :التخصص 

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 

ي520001
ن
ة التأهيلية بأزياللإبتسام  زياب 611249 ثانوية المسي 

ي520002 ة التأهيلية بأزياللأحمد الوهاب  491657 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللآسية تائب520003 481978 ثانوية المسي 

ي 520004
ن
ف العوب ة التأهيلية بأزياللأشر 371475 ثانوية المسي 

ف حيداء مبارك520005 ة التأهيلية بأزياللأشر 531561 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللأميمة  سعود520006 440071 ثانوية المسي 

ي520007
ة التأهيلية بأزياللإيمان الصاديقن 419203 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللأيوب  بجوب 520008 614567 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللأيوب  الحسناوي520009 550398 ثانوية المسي 

ي520010 ة التأهيلية بأزياللابتسام وهاب  460013 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللابراهيم  ايت محند520011 512756 ثانوية المسي 

ي520012 ة التأهيلية بأزياللاحمد الراج  369300 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللادريس خوياموح520013 382576 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللادريس  اباكنت 520014 448125 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللادريس  اجلي520015 386674 ثانوية المسي 

يف520016 ة التأهيلية بأزياللادريس اوضن 632387 ثانوية المسي 

ي520017
ن
ة التأهيلية بأزياللازهور الهاب 568140 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل زنطار520018 408269 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللاسماعيل الهرش520019 583114 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللالحبيب لخديمي520020 446164 ثانوية المسي 

ن520021 ة التأهيلية بأزياللالحسن امي  378316 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللالحسن بن سعيد520022 569559 ثانوية المسي 

ن جان520023 ة التأهيلية بأزياللالحسي  424828 ثانوية المسي 

ن نفال520024 ة التأهيلية بأزياللالحسي  560243 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللالزهرة فوزي520025 432940 ثانوية المسي 

قاوي  السالك520026 ة التأهيلية بأزياللالشر 365227 ثانوية المسي 

ي سالمي520027 ة التأهيلية بأزياللالعرب  515836 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللالغراوي أم العيد 520028 599151 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللالمختار مامون520029 442054 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللالمصطقن مجود520030 528723 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللالمصطقن عمار520031 426005 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللالمصطقن اضامن520032 451248 ثانوية المسي 
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ة التأهيلية بأزياللالهام بوطاهر520033 422953 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللايوب حسان520034 467171 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللبدرالدين ناجح520035 403024 ثانوية المسي 

ن520036 ى  أيت حسي  ة التأهيلية بأزياللبشر 443009 ثانوية المسي 

ى امدنيغن520037 ة التأهيلية بأزياللبشر 508695 ثانوية المسي 

ى العسولي520038
ة التأهيلية بأزياللبشر 424102 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللبالل أمكار520039 513754 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللتقبيبت محمد520040 609650 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللتوفيق بادو520041 389196 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللجهان  أجنان 520042 592755 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللجواد عسناوي520043 587340 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللجواد  الفقي 520044 488838 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللجواد  ناضي520045 539466 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللحسام بركات 520046 426097 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللحسان اخمردي520047 514637 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللحسن بنعيىس520048 378343 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللحسن شعطيط520049 458669 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللحسناء الحسيب520050 617477 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللحسناء ورحمان520051 505266 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللحسناء  الكاملي520052 456722 ثانوية المسي 

ي بن وىع520053
ة التأهيلية بأزياللحسبن 472892 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللحفيظة  السعدي 520054 434826 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللحكيمة  تيتاالزعيم 520055 631100 ثانوية المسي 

ي520056 ة التأهيلية بأزياللحمزة المتلب  570633 ثانوية المسي 

ن520057 ة التأهيلية بأزياللحميد اوخشي  533680 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللحميد امناي520058 387101 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللحنان قربول520059 388293 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللحنان رسام520060 523913 ثانوية المسي 

ن520061 ة التأهيلية بأزياللحنان مسكي  446062 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللحنان افسيدن520062 573850 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللحياة مهان520063 514050 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللحياة حريف520064 413811 ثانوية المسي 
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ة التأهيلية بأزياللخالد بودربال520065 550883 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللخالد  حيمي520066 510139 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللخديجة لبعاك520067 367920 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللخليفة الفولي520068 607413 ثانوية المسي 

ي520069 ة التأهيلية بأزياللدنيا العالج  405072 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللرجاء خرازي520070 551397 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللرجاء الهدريش520071 458953 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللرشيد ابراهيمي520072 439263 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللرشيد اعبدي520073 560621 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللرشيد البيض520074 466669 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللرشيد الحيان520075 414423 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللرشيد ساهي520076 504382 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللرشيدة العوان520077 526079 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللرضا اوريحة520078 589900 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللزينب مغات520079 535421 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللسالمة علوان520080 457810 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللسعاد  تسكا520081 453507 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللسعاد بكا520082 479074 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللسعاد تفراوت520083 521245 ثانوية المسي 

ي 520084
ن
ة التأهيلية بأزياللسكينة  بوزياب 543769 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللسكينة نبارك520085 442435 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللسليمان بقالي520086 402259 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللسليمان تفرنت520087 431817 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللسليمة العمراوي520088 560380 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللسمي  عداس520089 458494 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللسمي  عبدالجي520090 384955 ثانوية المسي 

ة اولمان520091 ة التأهيلية بأزياللسمي  430377 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللسناء  لنرصى520092 448076 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللسناء الدريوش520093 432993 ثانوية المسي 

ي520094
ن
ة التأهيلية بأزياللسندس الفرقاب 535042 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللسهام سعون520095 450835 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللسهام  لسمر 520096 566632 ثانوية المسي 

695 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم الرتبوي)امللحقون الرتبويون  :التخصص 

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 

ة التأهيلية بأزياللسهام  سمجي 520097 447939 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللسومية موغات520098 371035 ثانوية المسي 

ي 520099 ة التأهيلية بأزياللشادية لحبي  391688 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللشيماء ووال520100 366322 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللشيماء والراش520101 457582 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللصابر الصالجي520102 365079 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللطارق  لمي  520103 495081 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللظاهر فيصل520104 443295 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعائشة  اقبيش520105 550342 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعادل حفيان520106 525095 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد الحكيم نصيح520107 396121 ثانوية المسي 

ن520108 ة التأهيلية بأزياللعبد الجي حني  474572 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد الجي  أوبيج520109 536269 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد الرحمان اوبن عبو520110 531861 ثانوية المسي 

ي520111
ن
ة التأهيلية بأزياللعبد الرحيم الصوف 620515 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد الرحيم  مهود 520112 547972 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد الرحيم  الفطواكي520113 469423 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد الرحيم بوستوي520114 533836 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد الرزاق بوعياش520115 547605 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد الصمد عبد العزيز520116 573292 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد العالي اقشميح520117 631881 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد العزيز هرود520118 397912 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد العزيز     زروال520119 558880 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد العزيز بويزكارن520120 607636 ثانوية المسي 

ي بالهاشم520121
ة التأهيلية بأزياللعبد الغبن 482129 ثانوية المسي 

ي فاضل520122
ة التأهيلية بأزياللعبد الغبن 394837 ثانوية المسي 

ي520123
 
ة التأهيلية بأزياللعبد الكبي  الداسوف 588937 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد اللطيف الزمون520124 407597 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد اللطيف الجديدي520125 451838 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد اللطيف بالعزيز520126 538163 ثانوية المسي 

ي520127
ن
ة التأهيلية بأزياللعبد هللا الشباب 569616 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد هللا  اغروض 520128 505571 ثانوية المسي 
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ة التأهيلية بأزياللعبد الهادي الطاهري520129 520472 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد الواحد جابري520130 404799 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبد الوهاب زهي 520131 485754 ثانوية المسي 

ي 520132
ن

ة التأهيلية بأزياللعبدالحكيم  اليازىع 633966 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبدالحكيم زاللك520133 373407 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبدالرحمان سعودي520134 520517 ثانوية المسي 

ان520135 ة التأهيلية بأزياللعبدالرحمان جي  540930 ثانوية المسي 

ي520136 ة التأهيلية بأزياللعبدالرحيم التاج  511394 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبدالرزاق بوشتة520137 426889 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبدالعالي اوزكاغ520138 426550 ثانوية المسي 

ي  لهريري 520139
ة التأهيلية بأزياللعبدالغبن 414236 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبدهللا بورزيق 520140 598774 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبدهللا تنضوفت520141 462098 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبدهللا  الحصاد520142 631632 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبدهللا ليشوي520143 564337 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعبي   مسكيتو520144 417039 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعثمان  خاشون520145 512936 ثانوية المسي 

ي520146
ن
ة التأهيلية بأزياللعزالدين اسليماب 495428 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعزيز  يحيوي 520147 465789 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعزيز  بوشب 520148 536777 ثانوية المسي 

ن520149 ة التأهيلية بأزياللعزيزة ايت تفغالي  544898 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعصام الفتاكي520150 507822 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعلي قاسي520151 465711 ثانوية المسي 

ي520152
ن
ة التأهيلية بأزياللعلي معروف 393732 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعمر الصابون520153 522731 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللعمر  المحلي520154 596241 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللغزالن السدادي520155 603495 ثانوية المسي 

ي 520156
ن
ة التأهيلية بأزياللغزالن  الهماب 482679 ثانوية المسي 

ي520157 ة التأهيلية بأزياللفؤاد الطيوب  426876 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللفاطمة موزون520158 483390 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللفاطمة  تدوى520159 512402 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء  الكاملي 520160 495879 ثانوية المسي 
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ي520161
ن
ة التأهيلية بأزياللفريحة  رضواب 626905 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللفوزية قاصد520162 489491 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللفيصل الخداش520163 581081 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللفيصل الميلودي520164 385131 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللكوتر اخواجة520165 469549 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزيالللحسن شويشوي520166 600484 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزيالللحسن العاصمي520167 459794 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزيالللحسن  الطالب 520168 493452 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزيالللحسن ابراغ520169 554411 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزيالللطيفة المنصوري520170 590102 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللليلة لعفوا520171 592878 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللليل ايت يدير 520172 420099 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمحسن فوزي520173 487554 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمحسن موجان520174 479977 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمحسن شمرجي520175 423362 ثانوية المسي 

ن الروم520176 ة التأهيلية بأزياللمحسي  477466 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمحماد بوال520177 624945 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمحمد سعدة520178 570422 ثانوية المسي 

ي520179
ن
ة التأهيلية بأزياللمحمد بوعزوب 506202 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمحمد عاصم520180 523718 ثانوية المسي 

ن520181 ة التأهيلية بأزياللمحمد احسي  571621 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمحمد المستغفي 520182 489516 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمحمد سعيد520183 435119 ثانوية المسي 

ي520184
ة التأهيلية بأزياللمحمد هياضن 384551 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمحمد  العبوض 520185 556999 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمحمد  ازاك 520186 401416 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمحمد بحدو520187 566495 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمحمد  الحمداوي 520188 580300 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمحند الوردي520189 406433 ثانوية المسي 

ي 520190 ة التأهيلية بأزياللمروان الدهاب  367297 ثانوية المسي 

ي520191 ة التأهيلية بأزياللمريم بوشر 374076 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمريم ماق520192 551468 ثانوية المسي 
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ي520193 ة التأهيلية بأزياللمريم قيب  519172 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمريم  اوتحركيث 520194 553203 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمصطقن  القاد520195 402169 ثانوية المسي 

ي520196
ن
ة التأهيلية بأزياللمصطقن الرصاف 558093 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمولودة  لسمر520197 576677 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللمينة رفالي520198 487827 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللناضة خرازي520199 541589 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللنبيل موهوب520200 454748 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللنجاة والحاج520201 624134 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللنجوى بوبالرج 520202 620109 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللنزهة فضيلي520203 538413 ثانوية المسي 

ي520204
ن
ة التأهيلية بأزياللنعيمة رضواب 463042 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللنعيمة ايت مبارك520205 400680 ثانوية المسي 

ي520206
ة التأهيلية بأزياللنهيلة الوزكيب  544666 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللنوال لهبوب520207 572629 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللنوال هاشمي520208 469797 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللنوال  برجدي 520209 566394 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللنور الدين ابقال520210 596923 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللنورالدين بوتاج520211 364055 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللنورالدين حمداوي520212 478544 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللنورة أزنكام520213 381081 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللهشام اعروص520214 472562 ثانوية المسي 

ي520215 ة التأهيلية بأزياللهشام الحرصن 523474 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللوصال رامي520216 617773 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزياللوليد هياللي520217 456556 ثانوية المسي 

ي520218
ن اتخىسر ة التأهيلية بأزياللياسي  566071 ثانوية المسي 

ن مشكوري520219 ة التأهيلية بأزياللياسي  595237 ثانوية المسي 

ن النرصاوي520220 ة التأهيلية بأزياللياسي  536013 ثانوية المسي 

ي520221
ن أوحبن ة التأهيلية بأزياللياسي  412961 ثانوية المسي 

ن ايت حميد520222 ة التأهيلية بأزياللياسي  459440 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزيالليوسف اوطالب520223 509103 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزيالليونس ايت الطالب 520224 452792 ثانوية المسي 
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ة التأهيلية بأزيالليونس البرصي520225 475960 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزيالليونس افسجي 520226 385902 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزيالليونس والعموش520227 631508 ثانوية المسي 

ة التأهيلية بأزيالليونس عاطف520228 415741 ثانوية المسي 
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460870 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللأحمد أوباسو530001

511377 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللأسامة الجباري530002

457091 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللأسم دعنون530003

ف فياللي530004
626273 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللأشر

439034 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللإكرام مازين530005

436755 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللإكرام  ذكي530006

366710 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللأميمة أهرودة530007

اوي530008 ن خرصن 582614 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللأمي 

411439 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللأنس الغزوي530009

505238 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللأنوار رماوي530010

556493 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللأيوب أيت مسعود530011

560884 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللأيوب كندي530012

548072 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللأيوب أيت يحيا530013

611976 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللابتسام بنباش530014

530836 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللابراهيم الزاهري530015

387592 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللابراهيم نايت وكراز530016

412191 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاحمد عزيز530017

ي530018
ن
435626 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاحمد اليدب

575683 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاسماء الفضلي530019

397246 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاسماعيل وسمرور530020

ي530021
ن
ف الدحاب 506018 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاشر

429266 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسان ازروال530022

368940 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالحسن بيشليفن 530023

380444 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالعواري حسن530024

ي530025 598518 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالمهدي الببصي 

569964 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامحمد المكاوي530026

475430 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامغري سكينة530027

ي530028
ن امهوسر 416074 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامي 

ن اوبال530029 380865 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامي 

ن فائق530030 587772 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامي 

438920 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينة بوسلهام530031

565341 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانس ابورك530032
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ي530033
442788 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانوار الماجطبن

394826 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايخلف وعكال530034

595351 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان فريطيس530035

465353 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايمان بامو530036

534959 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب كرام530037

531481 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب عاللي530038

ي530039
ن
380220 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبدر الزياب

614488 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبدرالدين أللي530040

540972 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبراهيم ابعوش530041

ى قسومي530042
608643 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبشر

ى  محداش530043 391547 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبشر

487875 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجمال بومور530044

560979 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجمال خوي530045

398164 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحدو  عثيق530046

502263 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحسن ايت منصور 530047

602890 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحسن بوريش530048

585197 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحسناء وعلي530049

485561 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحمزة  الشائط530050

421216 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحمزة محمادي530051

608285 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحمزة مدو530052

382379 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحمزة عاري530053

بو530054 518026 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحنان سي 

587867 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحياة كعدود530055

575044 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللخالد  خرواش 530056

378123 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللخالد بن الصغي  530057

410898 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللخالد أعباس530058

586356 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللخالدة ايت حدة530059

ي530060 427896 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللخدوج الذهب 

501596 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللخديجة عزيزي530061

537161 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللخديجة مشاش530062

563597 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللخليل  مبارك530063

591461 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللخي  الدين  طراح530064
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400394 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللرجاء أجىع 530065

506134 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللرجاء الحناوي530066

572590 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللرشيد ايت امبارك530067

517971 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللرشيد بهيج530068

524563 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللرشيد جبور530069

425166 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللرضوان المنصوري530070

401821 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللزكرياء العماري 530071

379894 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللزهي   دوباللي 530072

561820 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللزينب  نشاط530073

634856 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللسعاد حفوظ 530074

391119 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللسعد الدين  اشقدي 530075

491537 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللسعود محمد530076

378514 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللسعيدة بوسب 530077

444541 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللسفيان كىعي530078

ي530079 389433 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللسفيان عيقاب 

474254 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللسفيان محبوب530080

429271 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللسلم بقالي530081

417692 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللسلوى بركي530082

ة الجابري530083 479960 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللسمي 

435367 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللصفية ايت الطالب 530084

477814 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللصوفية مسكور530085

464304 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللطه بخساس530086

538703 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعائشة ايت اسحاق530087

548953 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعاطفة حمي 530088

512245 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد الجليل كريم530089

445967 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد الرحمان  حبيب هللا530090

528614 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد الرحمان  الغالي 530091

563411 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد الرحيم اقيو530092

404830 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد الرحيم  زكي530093

468835 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد الرزاق الصباح530094

393347 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد الصادق اومري530095

466907 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد الصادق  زكي 530096

1495 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة  :التخصص 

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 

604020 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد الصمد مساعد 530097

ي530098 553681 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد الصمد صي 

453512 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد العاطي مشكوري530099

ي 530100
يقن 437719 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد العالي شر

465751 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد الغفور ازياد530101

ي اوالطالب530102
584039 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد الغبن

523056 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد الكريم أيت الحاج530103

536920 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد الكريم  ناجيم 530104

565699 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد اللطيف السداوي530105

406047 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد اللطيف  أيت عدي 530106

430632 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد هللا ايت اسحاق530107

607813 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد هللا اعالم530108

ي530109 406992 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبد هللا   الحجاج 

371608 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبدالصمد الفطواكي530110

521423 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبدهللا ايتمنايت530111

591473 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبدهللا اشوكان530112

420825 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعبدهللا خرواش530113

376656 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعثمان  خندروشة 530114

566762 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعزالدين زاد530115

411595 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعزالدين  نعيم 530116

557764 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعزيز  زوهري530117

493549 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعزيز الدادسي530118

516355 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعصام بوحنيك530119

381494 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعصام اسدرم530120

546307 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعلي الحنصالي530121

548533 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعماد الرخام 530122

392445 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعماد تالحرتيت530123

458152 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر  ايت بوشوي530124

383834 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفؤاد ابحي 530125

554809 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء أقراب530126

479901 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء أغدى530127

449117 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفدوى لحلو530128
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة  :التخصص 

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 

412213 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفيصل أفقي 530129

432173 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللكمال  تلحيق530130

500069 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللكوثر  ايمزيل530131

 كرومي530132
541503 ثانوية أوزود التأهيلية بأزيالللببن

ن530133 504559 ثانوية أوزود التأهيلية بأزيالللببن اوتوخي 

ن530134 574749 ثانوية أوزود التأهيلية بأزيالللحبيب امي 

539350 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللليل ديب530135

ي530136
 
559994 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللليل االزرف

454675 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللماجدة  اكوجيل530137

412304 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحسن شتوان530138

449835 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحسن ايت منصور530139

577947 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحماد العريف530140

631045 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد المختار530141

ي 530142
437167 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد  المحفوطن

540426 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد بنعمر530143

505894 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد الناعمي530144

593101 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد هواري530145

432742 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد فوزي530146

406439 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد أزلماض530147

512477 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد   السعيدي530148

623668 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد  اكن 530149

590443 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد ابن ا سعيد 530150

385595 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد حمومي530151

615600 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد قبيلي530152

371741 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد وموزون530153

395007 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد المراجي530154

456416 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد الراوي530155

437308 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد اوشاشا530156

423180 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد اكلي530157

421816 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد  منها530158

ي 530159
ن
628764 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد المخلوف

ي530160 407114 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمحمد البوركيب 
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة  :التخصص 
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وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

530092 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمراد اوخرموش530161

ي530162
471479 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمروان فنيىسر

594718 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمروان جمراوي530163

480478 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمروان والباز530164

454431 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمريم الراجي 530165

520146 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمصطقن  ايت الطاهر530166

441001 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمعاد مامون530167

480807 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمني  الوادي530168

451900 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللموج  عقيت530169

445992 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللموس أيت أحمد وعلي530170

464339 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمولود الدليمي530171

571028 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمينة ايت احماد530172

566264 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللنادية لزهال530173

409896 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللنبيل أيت تمغريت530174

364373 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللنجاة اوقديم530175

463960 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللندى  بنخوية530176

ي530177
502482 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللنور الدين البكىسر

ي530178 446217 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللنور الدين الريب 

527003 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللنورالدين الويس530179

437566 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللهشام  وفودي 530180

367067 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللهشام  عقوي 530181

611060 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللوصال كسيورة530182

ن سعيدي530183 410695 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللياسي 

ن وهارو530184 515677 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللياسي 

ن نايت عبو530185 524864 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللياسي 

522816 ثانوية أوزود التأهيلية بأزيالليوسف جعفري530186

389392 ثانوية أوزود التأهيلية بأزيالليوسف وعزان530187

ي530188
392100 ثانوية أوزود التأهيلية بأزيالليوسف المرضن

449244 ثانوية أوزود التأهيلية بأزيالليوسف ايتباباحماد530189

596691 ثانوية أوزود التأهيلية بأزيالليوسف  كريم 530190

370424 ثانوية أوزود التأهيلية بأزيالليوسف العيدي530191

530193 ثانوية أوزود التأهيلية بأزيالليوسف  العيساوي530192
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة  :التخصص 
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أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

383100 ثانوية أوزود التأهيلية بأزيالليونس اصيان530193

ي530194
ن
412009 ثانوية أوزود التأهيلية بأزيالليونس حناب

456671 ثانوية أوزود التأهيلية بأزيالليونس بجدة530195
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحإلهام فوزي510067 446270

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأمينة المكاوي510068 435813

ي510069
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأيمن عبدوب 372162

ي 510070 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاكرام  خطاب  523103

ي 510071
ن
قاوي  الكرداب ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالشر 441598

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجواد الحدجاوي510072 464718

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححكيمة مواق510073 554584

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة الحداوي510074 461969

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة  الحاجب 510075 451695

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخولة ايت المؤذن510076 565745

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحدالل عوادي510077 531337

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرشيد عالج510078 369687

ي510079
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحسماح هاكبن 560876

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحطه عبد الناوي510080 583446

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد الرحمان مالكي510081 423289

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد الرحيم  سحيم510082 412506

ي510083 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد الكريم لعكوب  503968

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبدالصادق الدراري510084 393389

ي 510085
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء  ولد التيجاب 403316

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحكمال  عزوزي510086 497226

ي510087
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد المدب 480386

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد الهامي510088 461827

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد  القاسمي 510089 391799

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمنيبة العافية510090 465916

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنبيل شعطيط510091 471415

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحهجر عزراوي510092 394098

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحهشام بن ياغلي510093 387159

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيونس رحيل510094 418239
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ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأبوالقاسم  خضخاض 520229 391161

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأحمد بكري520230 399122

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأحمد نسيم520231 510498

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأحمد غبار520232 411289

ي520233
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحآسيا لغزواب 500777

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحإلهام  العيساوي 520234 588288

ي520235
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحإلياس زمراب 634061

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحإيمان هوري520236 401079

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأيوب مشكوري520237 374844

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأيوب شبالوي520238 398694

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحابتسام عالمي520239 393515

ي520240 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحازهور  طالب  464508

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاسامة حشاد520241 604795

ف520242 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاسامة اشر 629923

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاكرام فوزي520243 387144

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاكرام علون520244 478313

ن520245 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالبوزيدي الحسي  410860

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالحبيب سالمة520246 623923

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالحسن جابر520247 617095

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالحسن العباسي520248 454124

ي520249 ن ايت العراب  ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالحسي  475512

ي520250
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالزهرة العسالب 506399

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالسعدية ابوسالمة520251 569483

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالسعدية مسعودي520252 521491

قاوي بوخالد 520253 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالشر 382925

قاوي خرواىعي520254 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالشر 416658

قاوي عتيق 520255 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالشر 469315

قاوي  تميم520256 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالشر 424996

ي الحبلي520257
 
ف ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالشر 611816

ي520258 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالضاوية الشطيب  407009

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمصطقن الطاهري520259 593299

ي520260
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمصطقن الزياب 536836
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ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمهدي الرامي520261 394265

ي  عاشق520262 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالناج  490567

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايمان القشاش520263 416657

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايمان جرادي520264 438199

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبدر  جمال اإلدريىسي520265 600711

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبراهيم بن يوسف520266 552021

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبسمة كرزوز520267 404118

ى المعطاوي520268 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبشر 566627

ة فالجي520269 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبوشر 431941

520270
ة الشويي  ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبوشر 417329

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجهان النهيد520271 469422

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجواد الجريدي520272 561984

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجواد حمديش520273 426577

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسام الزرقاوي520274 374741

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسام صابر520275 465254

ي520276
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسن المزوضن 612457

ي520277
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسناء صديق  394502

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسناء غدوين520278 437282

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمادي غافر520279 533683

ي520280
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة المحفوطن 396403

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة هداج520281 472128

ي520282
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة  فرحاب 382684

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة الرابجي520283 437217

ي520284 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة  بشي  570156

ي520285
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححميد الحنقن 542828

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححنان الرابجي520286 490235

ي520287
 
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححنان العطالب 454863

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححنان  غزولي520288 374780

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححنان عياش520289 476578

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححياة عينان520290 471091

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخدبجة اماوي520291 397968

ي520292
 
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة العطالب 462654
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ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة المؤدن520293 380422

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة باسم520294 556180

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخولة ناجيمي520295 491744

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحدنيا الزاهري520296 600287

ي 520297
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرباب شكراب 370396

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرجاء هرجم520298 405825

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرجاء درع520299 384376

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرضوان بنيوس520300 484331

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرضوان  ليدامي 520301 634703

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرضوان امكرود520302 458785

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزكرياء هرادي520303 524085

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزكرياء بارة520304 612463

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزهرة  مريغينة 520305 371094

ي520306
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزينب الحريب  384841

ي520307
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزينب العياسر 398466

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحسعدية والطاهر520308 425667

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحسعيد مرصي520309 509208

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحسعيد لوييح520310 529985

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحسفيان  تمر520311 469124

ة بنديدي520312 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحسمي  423940

ي 520313
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحسهام  اليامبن 433955

يف520314 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحسومية شر 433231

اكة520315 اف الي  ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحشر 420869

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحشيماء  كماش 520316 446567

ي520317
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحشيماء أرضن 412861

ي 520318
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحصالح  السخوب 594741

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحطارق  كنوز 520319 494891

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعائشة  الحاجب 520320 441388

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعائشة  أمحروش520321 369743

ي520322
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعادل احسايبن 490705

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد االاله بولعزايم520323 534213

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد االله  عوبيد520324 431735
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ي520325
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد الرحمان القرسر 408617

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد الرزاق الطاهري520326 491406

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد الصمد عكي520327 457852

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد الصمد الحماوي520328 443051

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد الصمد رياح520329 492141

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد العالي ازناك520330 515307

ي520331
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد العزيز حسيبن 533989

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد الكريم مقدم 520332 445583

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد الكريم الدريويش520333 620492

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد هللا  باللي 520334 565530

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد المطالب مروى520335 544650

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبدالكريم صموت520336 369160

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعثمان التباىعي520337 523715

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعثمان التاديلي520338 557698

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعزالدين دزاز520339 486954

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفاطمة  خطيب520340 528451

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفاطمة أميد520341 576287

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفاطمة بن قصيم520342 538589

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفاطمة حصاري520343 473437

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء بومهدي520344 497834

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء بن زين520345 556167

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء النجاري520346 439208

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء مالكي520347 573643

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهزاء  صداق 520348 449865

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفتيحة معله520349 438501

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفدوى  رضوان520350 381201

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفدوى مستطراف520351 634124

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفردوس بكار520352 504130

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحقدور المرابطي520353 566437

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحكريمة سباوي520354 435504

ة مستطراف520355 ن ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحكين 514087

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحلببن قميحة520356 364682
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ش عبد الرحيم520357 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحلحي  426065

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحليل خويا520358 539798

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحليل ازضو520359 503104

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحسن  الناضي 520360 396658

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحسن عبدالواحد520361 531231

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد رفيىعي520362 395697

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد كنطاوي520363 588636

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد باعلي520364 492106

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد حمشان520365 408261

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد الراوي520366 451582

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد السايجي520367 454332

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد لحمامي520368 479544

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد  جعفر 520369 560852

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمديحة بلعمان520370 413093

ي520371
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمديحة الحالقن 453654

ي520372
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمراد ابوخاب 580595

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمروان التباع520373 571442

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمريم عقيل520374 581591

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمريم ضامن520375 386882

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمريم الحايك520376 560376

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمريم ايت عالل520377 477846

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمعاد بن نانة520378 392341

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمالك  عنيي 520379 575704

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمنال مداح520380 555921

ي520381
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمني   الحفياب 577545

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمينة الركراكي520382 627909

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمينة سكندري520383 570659

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنادية درنك520384 430010

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنادية افضن520385 374059

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنادية فوزي520386 421710

ي520387
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنادية المكتقن 547597

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنبيل صابر520388 493423
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ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنبيل مكافر520389 408819

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنبيل الخماس520390 490582

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنجاة دحو 520391 552759

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنجاة مقدم520392 629984

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنجاة زغزاغ520393 630356

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنجية ناضي520394 448578

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنور الدين المسكي520395 533985

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحهاشم عبالوي520396 364168

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحهجر مرشيد520397 511302

ي520398
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحهدى زهواب 523089

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحهند المعقول520399 505515

ي520400
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحهند البوعيىسر 378119

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحهند منهوش520401 608492

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحهيشام حاسب520402 549150

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحوردة ابراهيمي520403 584683

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحوفاء زوهري520404 381507

ن سمرار520405 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحياسي  413685

 الهاللي520406
ن ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحياسي  617350

ن احميش520407 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحياسي  559185

ن عواد520408 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحياسي  380489

ن الهناوي520409 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحياسي  557980

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيسي  دريوش520410 532859

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيوسف مسناف520411 484286

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيوسف نوعيم520412 565212

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيوسف خالد520413 476933

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيوسف هرو520414 616042

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيونس ناضوري520415 555806

ي520416
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيونس رفيق  578040

2595 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة  :التخصص 

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 

ن 530196 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأحمد  ياسي  379709

ي530197
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأحمد عريقن 452854

ي530198 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأحمد لعسي  367686

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحإسماعيل حالوي530199 526975

ي530200
 
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأنور مرزوف 610777

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأيوب مضفار530201 579005

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأيوب زوهاري 530202 445030

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأيوب شخصي530203 430335

ي530204 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأيوب العمي  417742

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأيوب المظفر 530205 512164

ي530206
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحابتسام الزيتوب 480163

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاسماعيل الحبالوي530207 588083

ي530208
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاسماعيل عطقن 425891

ف الحباش530209 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاشر 506984

قاوي  مهداوي 530210 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالشر 620037

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالشكدالي منصوري530211 457732

ي هاللي530212 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالعرب  459751

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمصطقن  خياري 530213 580938

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمصطقن متوكل530214 622278

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالهام رزقاوي530215 410996

ن سلم530216 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحامي  611892

ي530217
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحانس عزالب 596118

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايمان الخطاط530218 370707

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايمن خليفة روادي530219 625346

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايوب  زوراق 530220 365847

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايوب سقالن530221 456392

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبدر بكنان530222 599517

ى اسماعيلي530223
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبشر 491912

ى  نعينيعة530224 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبشر 403884

ى متوكل530225 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبوشر 383668

ي530226
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسن فرحوب 468012

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسناء  الخودي 530227 449055
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ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة حيمود530228 369833

كاوي 530229 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة  الي  511607

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة بورحيل530230 392019

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة باسو530231 613791

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة علوان530232 432967

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة بىهي530233 380933

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخالد موهيب530234 436115

ي530235 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخالد حاج  435029

530236
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخالد عني  615996

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخالد سابق530237 590901

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة حبيب هللا530238 484003

ي 530239
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرجاء  العرف 591109

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرجاء هرون530240 386680

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرحاب حلوم530241 488919

ي530242 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرشيد وصي  600867

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرشيد اعزيزي530243 599950

ي530244
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرشيدة الرخوجن 416134

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرضوان  محبوب 530245 510114

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرضوان  حافظ 530246 468233

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرضن الرسماوي530247 381002

ي530248
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرضن البوكريبن 476376

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرفيقة عوان530249 512583

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزكرياء مجهود530250 620011

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزكرياء قديري530251 492834

ي530252
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزهي  الزيتوب 622832

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزهي  لوزي530253 475333

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزوبيدة الدرقاوي530254 371294

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزوهي  حشاد530255 605548

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزينب  دكي 530256 464218

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحسعيد غزو530257 481251

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحسعيد  زمور530258 387733

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحسعيد  شكيب530259 408445
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ي530260 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحسكينة وصي  561505

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحسلوى الهادي 530261 566247

ي 530262
ن
ة  لباب ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحسمي  395532

ي 530263 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحسهام  عني  596245

ي530264 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحسوفيان الغاب  386558

اف  الحسناوي 530265 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحشر 464559

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحشيماء الغزال530266 531516

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحشيماء مغراوي530267 533846

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحشيماء المنصوري530268 420761

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحصالح الدين  قاسمي530269 551654

ن مستطيع530270 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحطه أمي  599662

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعادل  السبايطي530271 395274

ي530272
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد الصمد الزياب 468666

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد العزيز احمامو530273 549427

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد العزيز عطي530274 553368

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد اللطيف  فرجي530275 567817

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد اللطيف تمر530276 562472

ي530277 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد المجيد  الطوب  631744

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبد الهادي خلود530278 566741

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبداإلله سهاللي530279 392443

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبدالرحيم  العم530280 609792

ي530281 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبدالكريم نظي  592872

ي    ح530282 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبداللطيف مسي  452072

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعبدهللا الناضي530283 402902

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعزالدين مسكاوي530284 400817

ي530285
يجن ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعزيزة الي  453162

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعزيزة زعواطي530286 460441

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعزيزة كرومي 530287 616674

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعصام نواري530288 500124

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعالء الدين التباىعي530289 421570

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعالل لهامي530290 564494

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحعماد  تاج الدين 530291 630779
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفاتحة موايا530292 455858

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفاطمة متحرك530293 439477

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفاطمة اركيك530294 567555

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء زهراوي530295 397899

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء المنترص530296 474727

ن530297 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء ناجي  366005

ن530298 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء ماولعي  458518

ي530299
 
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفتيحة خلوف 544616

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفدوى ايت احساين530300 628049

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحفوزية  مزيان 530301 596726

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحكمال ابوتبيت530302 591078

اوي530303 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحكمال حرصن 393259

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحكوثر  الطعمي530304 613008

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحلوبنة عطاوي530305 445457

ي530306
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمارية عدالف 410943

ي 530307
يقن ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمارية شر 375362

اوي530308 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحسن العرصن 403039

اوي 530309 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحسن  كي  370737

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحسن الباشة530310 593158

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحسن مريتون530311 421583

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد سويعد530312 570657

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد  لوالي530313 602702

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد المعتصم530314 396525

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد براد530315 483688

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد كرامي530316 586553

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد الهبازي530317 414919

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد غزال530318 409401

ي530319
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد الفرساب 411875

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد محب530320 547337

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد سالم530321 559803

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد  أطلج 530322 499698

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد  اسد530323 529167
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد مالك530324 423532

ي530325
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد كريبن 451962

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد الهاشمي530326 526776

ي530327 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد اللباب  608367

ي530328
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد وراسر 364870

ن530329 ن يسي  ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد أمي  536930

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمحمد رضا عبد الدائم530330 615790

ي 530331
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمديحة  رحماب 476831

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمراد المعطاوي530332 491094

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمروان شكراوي530333 554169

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمروان بوعامر530334 414365

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمروى تكامي530335 525393

ي530336 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمريم غريب  423118

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمريم علباب530337 438242

ان530338  جي 
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمصطقن 433318

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمصطقن فوكس530339 434634

ي530340
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمني  ريق  387354

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمهدي سلمان530341 483475

ة530342 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحمونية  اخطي  399618

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنادية مجيد530343 485849

ا530344 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنادية شفي  485172

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنبيل مفتاح530345 572067

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنجمة  ايتكيوط 530346 519015

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنرصالدين لكحل530347 410069

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنعمة فقودي530348 383633

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنورالدين امشكيون530349 525810

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحنورة ايت اعزيز530350 445738

غيمي530351 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحهبة الي  423894

ي530352 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحهجر الحاج  480456

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحهدى بجا530353 418997

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحهند  الوهامي 530354 385093

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحهيثم صبي 530355 557488
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ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحوداد االسعودي530356 577882

ي 530357
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحوفاء  الرحموب 520881

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحوفاء الزين530358 559180

ن  الفردوسي530359 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحياسي  446803

ي530360
ن المتق  ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحياسي  556312

ن العم530361 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحياسي  390712

ن زيان530362 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحياسي  421807

ن  البوسعادي530363 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحياسي  510018

ن البتاوي530364 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيسي  414140

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيوسف علوان530365 522914

شد530366 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيوسف المسي  509236

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيوسف ايت التباع530367 401525

ي 530368
ن
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيوسف الماموب 381334

ي530369 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيوسف صحيب  516487

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيوسف التهراس530370 560443

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيوسف برهومي 530371 387802

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيوسف قاسمي530372 392417

ي 530373 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيوسف  عزاب  486792

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيوسف قالون530374 554090

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيوسف وشمهو530375 572896

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيوسف مديح530376 424452

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيونس قديل 530377 599819

ي530378 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيونس حج  402070

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيونس العوان530379 476840

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيونس الرصيدي530380 555359

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحيونس  جدي530381 534189
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يكي510095
ي ماللأحالم الشر

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 492115

ي ماللأحالم  الغزالي510096
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 565056

ي ماللإلهام قرباب510097
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 567082

ي ماللأيوب جعفر510098
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 442144

ي ماللالسالك الموساوي510099
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 503608

ي510100
ن
ي ماللاميمة كراب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 455675

ي ماللاوميمة عطاف510101
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 595201

ي ماللايمان صابر510102
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 531814

ي ماللايوب وشعو 510103
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 430752

ي510104
ن
ة خالف ي ماللبوشر

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 473381

ي ماللتورية كريم510105
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 449343

ي ماللجيهان بننافع510106
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 514056

ي ماللحجيبة ايت بنيحيا510107
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 537857

ي ماللحسن مرغادي510108
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 606313

ي ماللحسن الدوهو510109
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 409047

ي ماللحسن وشكو510110
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 408116

ي ماللحسناء االدريىسي التويري510111
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 608802

ي ماللحسناء بلقايد510112
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 511871

ي ماللحنان مبارك510113
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 579607

ي ماللحياة البهلول510114
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 616942

ن 510115 ي ماللزهرة اشغي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 455848

ي510116 ة الطناج  ي ماللزهي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 555483

ي ماللسارة اوريك510117
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 441462

ف المنسوم510118 ي ماللشر
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 456391

ي ماللعائشة عاطي510119
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 470094

ي510120
ي ماللعاشور حب 

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 542056

ي ماللعبد الحميد العبىسي510121
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 516909

ي ماللعبد الرحمان العارف510122
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 590543

ي ماللعبد الرزاق القاسمي 510123
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 602954

ي ماللعبد العزيز سفي 510124
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 626031

ي ماللعبد الكبي     رضات510125
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 393440

ي ماللعبد الكريم أبوشعوب510126
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 485362
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ي510127
ي ماللعبد الكريم الزمروسر

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 572961

ي ماللفاطمة الزهراء زهي 510128
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 509629

ي ماللفاطمة الزهراء اكبور510129
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 553374

ي ماللفاطمة الزهراء فتجي510130
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 504831

ي ماللفاطمة الزهراء فريد510131
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 617654

ي ماللفاطمة الزهراء  بلعطار510132
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 405772

ي510133 ة ناج  ن ي ماللكين
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 513852

ي510134
ي مالللطيفة العطيقن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 492188

ن قيىسي510135 ي ماللمحسي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 380679

ي510136
ن
ي ماللمحفوظ الواف

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 442548

ي ماللمحمد الفاتجي510137
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 568981

ي ماللمحمد ازماون510138
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 375844

ن بوزيان510139 ي ماللمحمد أمي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 404341

ي ماللمروى اغبال510140
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 402155

ي ماللمريم باللي 510141
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 518816

ن510142 ي ماللمريم  ياسي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 391254

ي ماللمريم الرشيد510143
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 512645

ي ماللمريم الزاهي510144
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 419976

ي ماللمريم المنصور510145
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 440575

ي ماللمريم  الركي510146
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 407110

ي ماللنادية انميلة510147
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 619275

ي ماللنجاة الشلح510148
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 561643

ي ماللندوى بركاكش510149
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 498649

ي ماللنعيمة بوابكادر510150
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 427723

ي ماللنورة سالمي510151
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 440948

ي510152 ي ماللهاجر القطب 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 375903

ي510153 ي ماللهشام الخطاب 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 618845

ن510154 ي ماللوداد بودحي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 405760

ن حجاج510155 ي ماللياسي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 554267

ن خيار510156 ي ماللياسي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 462741
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ي ماللأحمد  المي 520417
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 388003

ي ماللأحمد النور520418
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 418279

ي ماللأحمد أعلي لطرش520419
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 548560

ي ماللأزهار كرول520420
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 584531

ن 520421 ي ماللأسماء  أمي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 627671

ي ماللأسماء بقشيش520422
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 412531

ي ماللإسماعيل بوحاج520423
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 417131

ف مزي520424 ي ماللأشر
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 407851

ي ماللإكرام أوتوريعت520425
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 544200

ي ماللإكرام عياط520426
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 607436

ي ماللإكرام  مفتاح 520427
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 538079

ي ماللإكرام لمسلك520428
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 627131

ي520429
ن
ي ماللإلهام معوب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 527046

ي ماللأمال رشيد520430
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 541280

ي ماللأمال العماري520431
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 403994

ي ماللأمال مشاش520432
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 613085

ي ماللأميمة تغزوت520433
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 480337

ي ماللأميمة الرحوي520434
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 463954

ي ماللأميمة الكندوز520435
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 557472

ي520436 ي ماللأمينة  لكمي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 628594

ي ماللأمينة القرصي520437
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 623966

ي ماللأنس أعويش520438
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 435247

ي ماللإيمان بن لغريب520439
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 421474

ي520440 ي ماللإيمان  الناج 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 475216

ي520441 ي ماللأيمن العمي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 482302

ي ماللأيوب العرباوي520442
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 526866

ي ماللأيوب مزين520443
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 619070

قوشة520444 ي ماللابتسام بين
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 590165

ي ماللابتسام المبارك520445
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 438401

ي ماللابتسام المجبي 520446
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 397876

ي ماللابتسام هجان520447
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 475011

ي ماللابتسام أعل520448
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 626146
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و520449 ي ماللاحالم ماشر
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 406976

ي ماللاحمد زكري520450
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 400331

ي ماللاحمد الرشيدي520451
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 391270

ي ماللاحمد عنيد520452
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 505746

ي ماللاحمد اندي520453
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 478885

ي ماللادريس زعبولي520454
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 499242

ي ماللادريس بومسعد520455
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 485117

ي ماللاسامة  اماوي520456
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 601460

ي ماللاسامة حميد 520457
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 623732

ودي520458 ي ماللاسامة الي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 473928

ي520459
ي ماللاسماء الخنوسر

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 482871

ي ماللاسماء عاللي520460
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 599792

ي ماللاسماء هدر520461
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 505543

ي ماللاسماء لحروري520462
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 367706

ي ماللاسماعيل  الكزولي520463
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 385362

ي520464
ن
ي ماللاسمهان الكبداب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 437621

ي ماللاعتدال  السكاك 520465
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 624438

ي ماللاكرام البوخاري520466
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 514826

ي ماللالبوعزاوي فاطمة الزهراء520467
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 629364

ي520468
ن
ي ماللالحبيب الدياب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 469156

ي ماللالحسن حما520469
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 379188

ي ماللالحسن المشكر520470
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 491751

ن  الدنياوي 520471 ي ماللالحسي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 545384

ن وعبدهللا520472 ي ماللالحسي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 430040

ي520473 ي ماللالسعدية صي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 433783

ي520474
ن
ي ماللالسعدية زرقتوب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 447411

ي ماللالسعدية ايت ابراهيم520475
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 393480

ي ماللالسعدية الفهمي520476
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 415928

ي ماللالسعيد خدى520477
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 535221

قاوية متوكل520478 ي ماللالشر
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 504799

ي النبيد520479
 
ف ي ماللالشر

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 549224

ي ماللالطاهرة أمدياز 520480
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 623888
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ي ماللالمصطقن  عتيق520481
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 382628

ي ماللالمصطقن عاشر520482
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 521490

ي 520483
ي ماللالمصطقن أيت تحيب 

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 500694

ي520484
ي ماللالمصطقن حرسر

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 390779

ي ماللالمعطي بريان520485
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 367807

ي ماللالمهدي الجبار520486
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 543985

ي ماللالمهدي لحرش520487
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 470292

ي520488
ي ماللالهام اليوسقن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 439191

ي ماللالهام عزيزي520489
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 582850

ي ماللامال الخنشاوي520490
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 569111

ي ماللامال خشن520491
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 608104

ي 520492
ن
ي ماللاميمة  معروف

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 617869

ي ماللاميمة زكوري520493
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 519676

ن وعيىس520494 ي ماللامي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 419084

ي ماللاناس  قاديري 520495
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 624872

ي ماللانس ايت امغار520496
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 634631

ي ماللايمان ارامي520497
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 505312

ي ماللايمان بن الشالحة 520498
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 399860

ي ماللايوب غالمي520499
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 369241

ي ماللبثينة بندريوش520500
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 457357

ي ماللبدر للي520501
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 524394

ي520502
ي ماللبديع الزمان اشطيبن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 444823

ي ماللبسمة العسولي520503
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 593650

ى  قصطال520504 ي ماللبشر
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 603482

ي 520505
ى  مسكيبن ي ماللبوشر

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 391899

ن520506 ي ماللتورية الشي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 528803

ي ماللتوفيق انخالي520507
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 482525

ي ماللتوفيق وراوش520508
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 454428

ي ماللتوفيق حمدي520509
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 424901

ي 520510
ي ماللتوفيق  الراضن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 389788

ي ماللثورية مالكي520511
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 463700

ي ماللثورية جديد520512
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 529526

3695 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم الرتبوي)امللحقون الرتبويون  :التخصص 

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 

ي520513 ي ماللثورية يعقوب 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 415286

ي ماللجمال امتوي520514
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 537124

ي ماللجمال الوردي520515
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 530694

ي520516 ي ماللجميلة حاج 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 433627

ي ماللجميلة منداق520517
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 507379

ي ماللجهان االكليل520518
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 491112

ي ماللجواد البهلول520519
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 452019

ي ماللحادة خلوق520520
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 575060

ي ماللحافظ المعطاوي520521
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 432556

ي ماللحسام الدين الوفودي520522
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 504930

ي ماللحسن بلقاس520523
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 515652

ي ماللحسناء نرصي520524
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 533579

ي520525
ي ماللحسناء يوسقن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 384437

ي ماللحسناء  بلمهدي520526
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 474814

ي ماللحسناء بن عال520527
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 515381

ي 520528
ن
ي ماللحسناء  رمضاب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 466253

ي ماللحسنية شوكرى520529
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 428583

ي ماللحسنية بوتشيش520530
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 451064

ي ماللحفصة اعشا520531
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 384408

ي ماللحفيظة  المذكوري 520532
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 438727

ي ماللحفيظة اكهو520533
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 524845

ي ماللحفيظة فوزي520534
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 541427

ي ماللحكيمة  بومائة520535
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 508741

ي ماللحليمة بعالل520536
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 425902

ي ماللحليمة مسفور520537
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 608431

ي ماللحليمة حطوطو520538
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 590211

ي ماللحليمة العداوي520539
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 575896

ي ماللحمزة مراد520540
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 483157

ي ماللحمزة التادلي520541
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 461816

ي ماللحمزة المعطاوي520542
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 369340

ي ماللحمزة حروش520543
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 508093

ي ماللحمزة  أكالو520544
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 448593
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم الرتبوي)امللحقون الرتبويون  :التخصص 

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 ماللحمزة العرش520545
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 484744

ي ماللحمزة  ورادي520546
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 579184

ي ماللحمزة الناضي520547
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 524005

ي ماللحميد ازريز520548
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 381053

ي ماللحنان السالمي520549
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 604377

ي ماللحنان  اعشيبات 520550
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 460994

ي ماللحنان لغريىسي520551
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 382664

ي520552
ن
ي ماللحنان البوجاب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 417230

ي ماللحنان ناجح520553
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 552526

ي ماللحياة ارحو520554
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 608695

ي ماللحياة البكوري520555
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 517043

ي ماللخالد مكيلبة520556
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 572404

ي ماللخالد اجعباب520557
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 454151

ي ماللخالد هرود520558
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 552919

ي520559
ي ماللخالد راوضن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 495299

ي ماللخالد بن حمدان520560
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 379781

ي ماللخالد حلي520561
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 417872

ي ماللخديجة الهويل520562
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 488532

ي ماللخديجة بلعيدي520563
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 392780

ي ماللخديجة سميح520564
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 365274

ي ماللخديجة شار520565
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 535609

ن520566 ي ماللخديجة امي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 460920

ي ماللخديجة أومزيان520567
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 467100

ي520568
ن
ي ماللخديجة سليماب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 415434

ي ماللخديجة الحداوي520569
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 509100

ي ماللخرشاف  وداد 520570
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 381656

ي ماللخلود صبجي520571
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 470697

ي ماللخولة العرش520572
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 457472

ي520573
ن
ي ماللخولة الرصاف

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 568624

ي ماللخي  الدين وردي520574
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 408983

ي ماللدعاء ابن ادريس العلمي520575
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 612448

ي ماللدنيا المنور520576
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 428255
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم الرتبوي)امللحقون الرتبويون  :التخصص 

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 ماللدونية طاهي 520577
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 446620

ي ماللرانيا  أيت بن الطالب 520578
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 605883

ي ماللربيعة تويا520579
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 522050

ي520580
ي ماللرجاء الراضن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 418368

ي520581
ن

ي ماللرجاء التاىع
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 440322

ي ماللرجاء باديس520582
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 366657

ي ماللرشيد الباشا520583
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 538745

ي ماللرشيد  الرامش520584
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 569041

ي520585
ن
ي ماللرشيد العمراب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 408576

ي ماللرشيد الهاللي520586
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 387381

ي ماللرشيد أبوفارس520587
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 571222

ي520588 ي ماللرشيدة  يوب 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 589022

ي ماللرشيدة بوعزاوي520589
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 467075

ي ماللرضا بوطة520590
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 377319

ي ماللرضوان  غيغو520591
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 586370

ي ماللزايد  وبعالل 520592
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 519347

ي ماللزبيدة كداح520593
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 378505

ي ماللزكرياء  ريحان520594
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 395940

ي ماللزكرياء بنعزيز520595
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 370507

ي ماللزكرياء اعالم520596
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 365302

ي ماللزكرياء الخي 520597
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 447208

ي ماللزكية الوردي520598
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 537103

ي ماللزهرة كوعلي520599
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 508324

ي ماللزهي  بنيوسف520600
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 366244

ي ماللزين العابدين الفاروق520601
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 364904

ي ماللزينب عطار520602
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 596956

ي ماللزينب ايت اتو520603
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 476311

ي520604 اج  ي ماللزينب الشر
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 454412

ي520605
ي ماللسارة العاتق 

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 456411

ي ماللسارة  اهضي 520606
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 463910

ي ماللسارة  يخلف520607
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 396287

ي ماللسعاد المرابطي520608
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 391792
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مباراة توظيف  أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم الرتبوي)امللحقون الرتبويون  :التخصص 

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 ماللسعاد زعواطي520609
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 607538

ي ماللسعيد السوعيدي520610
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 555982

ي ماللسعيد  والخوف 520611
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 381963

ي ماللسعيد بوهاشم520612
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 540498

ي520613
ي ماللسفيان الحسبن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 598167

ي520614
ن
ي ماللسكينة الروداب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 613557

ي520615
ي ماللسكينة لكروسر

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 596284

ي ماللسكينة بودرقة520616
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 449743

ي علوي 520617
ن
ي ماللسلم الكموب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 505072

ي ماللسلوى صابر520618
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 605885

ي ماللسلوى بركات520619
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 380145

ي520620
ي ماللسلوى حماسر

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 528371

ي ماللسلوى الحسناوي520621
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 366131

ي ماللسليمان العزاوي520622
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 382140

ي ماللسليمة لباردي520623
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 549410

ي ماللسمية مموس520624
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 444076

ي ماللسمية حجباوي520625
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 527351

ي ماللسمية عمري520626
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 446202

ي ماللسمية  اكريت520627
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 558092

ي ماللسمي  فائق520628
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 601090

ي ماللسناء الناضي 520629
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 470063

ي ماللسناء بنشكرة520630
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 448571

ي520631
ي ماللسندس كوباسر

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 425951

ي 520632
 
ي ماللسومية  مرزوف

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 386085

ي ماللسومية التباىعي520633
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 534016

ي ماللسومية بويتالن520634
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 387637

ي ماللسومية حريز520635
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 464438

ي ماللسي محمد سالم520636
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 588756

ي520637 ي ماللشداد خطاب 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 613238

ي ماللشيماء مندوب520638
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 548978

ي ماللشيماء المرابط520639
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 603991

ي520640 ي ماللشيماء راج 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 495258
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم الرتبوي)امللحقون الرتبويون  :التخصص 

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 ماللشيماء كرباز520641
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 471098

ي ماللصالح لهدادي520642
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 477428

ي ماللصباح االنطكي520643
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 530365

ي ماللصباح  نورالدين520644
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 555611

ي ماللصفاء نشاط520645
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 452935

ي ماللصالح الدين   جوهري520646
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 536667

ايكي520647 ي ماللصالح الدين  لي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 602907

ي520648
ن
ي ماللصالح الدين  جرموب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 593075

ي ماللطارق الهاشمي520649
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 378235

ي ماللطاهرة  صابر520650
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 628403

ي ماللعائشة  غيداوي520651
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 477156

ي520652
ن
ي ماللعبد االله معوب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 562091

ي ماللعبد الجليل الصالجي520653
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 484033

ي ماللعبد الحكيم امروس520654
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 511857

دوز520655 ي ماللعبد الحكيم الي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 589409

ي ماللعبد الحكيم بنفاضل520656
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 577093

ي ماللعبد الحليم هرور520657
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 372061

ي ماللعبد الحليم ليونىسي520658
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 503719

ي ماللعبد الرحيم دويدة520659
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 364971

ي ماللعبد الرحيم أرميت520660
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 441244

ي ماللعبد الرحيم الشاري520661
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 409484

ي ماللعبد الرحيم شاكي 520662
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 575737

ي ماللعبد الصادق امزيل520663
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 557326

ي ماللعبد الصمد  المعطوب 520664
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 416999

ي ماللعبد العالي سبيع520665
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 377861

ي ماللعبد العالي  فزداوي520666
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 588930

ي ماللعبد العزيز منصوري520667
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 479690

ي ماللعبد العزيز نويىسر520668
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 458569

ي ماللعبد العزيز حتاش520669
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 596732

ي قرباب520670
ي ماللعبد الغبن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 375154

ي حفيظ520671
ي ماللعبد الغبن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 632195

ي اجلتاسن520672
ي ماللعبد الغبن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 555750
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم الرتبوي)امللحقون الرتبويون  :التخصص 

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 القادر شكري520673
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 485189

ي520674
 
ي ماللعبد اللطيف الطغراب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 385067

ي ماللعبد اللطيف عاصم520675
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 492102

ي520676
ي ماللعبد هللا الساجن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 555136

ي ماللعبد هللا كمان520677
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 562920

ي ماللعبد هللا أمكون520678
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 611554

ي ماللعبد المجيد العياض520679
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 629291

ي ماللعبد المنعم بوقشاب520680
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 471148

ي سجيد520681 ي ماللعبد النب 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 390400

ي ماللعبداالله باوسو520682
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 379785

ي ماللعبداالله جعفري520683
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 604547

ي ماللعبداالله بولشغال520684
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 536624

ي ماللعبدالحق شي520685
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 467735

ن520686 ي ماللعبدالرحيم ناجي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 379547

ي ماللعبدالصمد المغراوي520687
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 566911

ي520688 ي ماللعبدالعاطي بلخي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 490616

ي ماللعبدالفتاح الحمداوي520689
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 367008

ي ماللعبدالفتاح  الحيان 520690
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 500844

ي ماللعبدالكريم بنحيلة520691
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 398750

ي ماللعبدهللا الفاطمي 520692
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 624907

ي ماللعبدهللا قرشاوي520693
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 610836

ي ماللعتيقة مجيدي520694
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 382773

ي ماللعثمان عزوز520695
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 371525

ي ماللعزيز كرامي520696
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 371232

ي ماللعزيز خالق520697
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 414152

ي ماللعزيزة الحسناوي520698
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 595907

ي ماللعلي ولدودة520699
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 391335

ي ماللعماد  جعفري 520700
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 625706

ي520701 ي ماللعماد القباب 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 510574

ي ماللعمر رشدية520702
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 374667

ي ماللعواطف  ضعيف520703
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 537068

ي ماللغزالن رايح520704
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 456478
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ي ماللغزالن جبالوي520705
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 499471

ي520706
ي ماللغزالن  مومبن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 376658

ي ماللغزالن  جالل520707
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 397692

ي ماللغسان بزيوي520708
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 364827

ي ماللفؤاد الناضي520709
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 450714

ي ماللفاتحة عينوس520710
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 617182

ي ماللفاطمة  بوىع520711
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 370952

ي ماللفاطمة لخميس520712
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 557334

ي ماللفاطمة  أيت حميد520713
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 478096

ي520714
ن
ي ماللفاطمة المخلوف

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 446808

ي ماللفاطمة  لكالع520715
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 433396

ي ماللفاطمة الواتق520716
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 556284

ي ماللفاطمة الزهراء بوسلهام520717
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 529448

ي ماللفاطمة الزهراء بلفاللي520718
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 370674

ي ماللفاطمة الزهراء  المؤدن520719
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 481356

ي ماللفاطمة الزهراء عبد النباوي520720
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 528377

ي ماللفاطمة الزهراء عنيد520721
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 479482

ي ماللفاطمة الزهراء الخياطي520722
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 565997

ي ماللفاطمة الزهراء فاهيم520723
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 491924

ي ماللفاطمة الزهراء لوحيد520724
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 546943

ي ماللفاطمة الزهراء السعيد520725
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 489338

ي ماللفاطمة الزهراء  النواري520726
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 390896

ي520727 ي ماللفاطمة الزهراء بشي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 471295

ي ماللفاطمة الزهراء  نشاط520728
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 445685

ي ماللفاطمة الزهراء ندير520729
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 474846

ي ماللفاطمة الزهراء  كريم 520730
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 470909

ي ماللفاطمة الزهراء ورياش520731
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 530736

ي ماللفاطمة الزهراء ندراوي520732
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 590223

ي520733 ي ماللفاطمة الزهراء رنب 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 450157

ي ماللفاظمة الطالب520734
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 487807

ي ماللفتيحة ربحان 520735
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 507781

ي ماللفدوى  بوغالم 520736
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 424740
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ي ماللفدوى  إغيض 520737
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 568199

ي520738 ي ماللفدوى الناج 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 535475

ي ماللفدوى  اكراد520739
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 626365

ي ماللفوزية باكريم520740
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 520068

ي ماللفوزية حسناوي520741
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 601878

ي520742
ن
ي ماللفيصل بهناب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 556367

ي ماللكريم فارس520743
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 627940

ي ماللكريم اقلي520744
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 481183

ي ماللكريم رضوان520745
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 629050

ي ماللكريمة زين الدين520746
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 426853

ي ماللكمال بلعيدي520747
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 392589

ي ماللكمال بوداي520748
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 425351

ي ماللكمال الفاطمي 520749
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 625667

ي ماللكوثر مهراوي 520750
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 392263

ي مالللببن الزهراوي520751
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 497484

ي مالللحسن بلقاس520752
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 396827

ي مالللحسن فرتاجي520753
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 386620

ي مالللحسن واحتوس520754
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 580849

ي مالللطيفة فاضل520755
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 379377

ي مالللطيفة  بوكروم520756
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 367639

ي520757 ي مالللطيفة الحاج 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 443687

ي مالللكبي  حشوف520758
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 557227

ة الحنصالي520759 ي مالللكبي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 425036

ي مالللال غيثة بوراس520760
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 416479

ي مالللمياء بواغجد520761
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 522197

ي ماللليل بروك520762
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 533915

ي ماللليل ثمراوي520763
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 495573

ي ماللليل فوزي520764
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 573426

ي ماللليل لمعيرصي520765
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 627702

ي ماللليل مسعودي520766
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 432221

ي ماللليلي انوري520767
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 431389

ي 520768
 
ي ماللماجدة خلوف

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 516625
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ي520769
ي ماللماجدة امبن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 605340

ي ماللمارية المعطاوي520770
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 593990

ن الحطاب520771 ي ماللمجدولي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 606019

ي ماللمحسن زنان520772
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 610926

ي ماللمحمد  نجيب520773
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 365010

ي ماللمحمد الجزولي520774
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 539119

ي ماللمحمد قدوري520775
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 411830

ي ماللمحمد الرحالي520776
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 412102

ن 520777 ي ماللمحمد ياسي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 626455

ي ماللمحمد مهرير520778
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 414776

ي520779
ي ماللمحمد كبن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 373310

ي ماللمحمد سبيلي520780
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 410425

ي ماللمحمد  اكرين 520781
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 454092

ي ماللمحمد منصوري520782
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 607090

ي ماللمحمد هاشم520783
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 586218

ي ماللمحمد ديان520784
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 473534

ي ماللمحمد حوران520785
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 601273

ي ماللمحمد  دعوي520786
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 609269

ي ماللمحمد ابوالوفاء520787
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 441253

ي ماللمحمد ابياع520788
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 573585

ي ماللمحمد شغوغ520789
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 453980

ي ماللمحمد ازمي 520790
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 527625

ي ماللمحمد بنعبد العزيز520791
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 561258

ي ماللمحمد لغريب520792
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 398848

ي ماللمحمد وبعوز520793
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 384191

ي ماللمحمد خالي520794
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 366865

ي ماللمحمد الحيداوي520795
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 620593

ي520796 ي ماللمحمد  االعراب 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 424599

ي ماللمحمد زاير520797
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 524741

ي ماللمحمد األزودي520798
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 398892

520799
ي ماللمحمد عني 

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 436852

ي ماللمحمد بن شكراء520800
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 508893
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ن عزاوي520801 ي ماللمحمد أمي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 388655

ن  ابجيج 520802 ي ماللمحمد أمي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 566069

ن قباد520803 ي ماللمحمد أمي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 526737

ي ماللمحمد حمزة الحمدانية520804
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 398949

ي ماللمحمود اسماعيلي520805
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 365396

ي ماللمراد شاكي 520806
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 526090

ي ماللمراد الداودي520807
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 595466

ي ماللمراد خيي  520808
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 623270

ي520809
ن
ي ماللمروان المازوب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 382152

ن520810 ي ماللمروان  حسي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 512008

ي520811 ي ماللمروان نصي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 561974

ي ماللمرية الصادق520812
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 485830

ي 520813 ي ماللمريم  بوخصيب 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 464385

ي ماللمريم شور520814
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 459854

ي ماللمريم أعل520815
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 378664

ي ماللمريم حسينة520816
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 632453

ي520817
ي ماللمريم النويىسر

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 512263

ي ماللمريم شاب520818
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 375518

ي ماللمريم وغاض520819
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 385410

ي520820
ن
ي ماللمريم علواب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 599197

ي ماللمريم  خالطي520821
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 401115

ي520822
ن
ي ماللمريم رضواب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 421642

ي ماللمريم  الحمداوي520823
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 386145

ي ماللمريمة نجاح520824
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 576666

 جزولي520825
ي ماللمصطقن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 519530

ي ماللمصطقن أيت جبا520826
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 516686

ي ماللمنار لعزيري520827
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 385281

ي ماللمنال  المغراوي520828
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 548502

ي ماللمبن يخلف520829
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 552781

ي ماللمهدي  حيون 520830
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 416523

ي520831 ي ماللمىه حجب 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 456955

ي ماللموراد الكلي520832
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 397769
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(أطر الدعم الرتبوي)امللحقون الرتبويون  :التخصص 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللمولودة ابوسالم520833
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 486786

ي ماللمينة  بن العالوي520834
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 491313

ي ماللنادية رضوان520835
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 591614

ي ماللنادية خياطي520836
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 435519

ي ماللنادية عباد520837
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 505403

ي ماللنادية الجراري520838
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 546556

ي ماللنادية أكريش520839
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 384928

ي ماللنادية  المؤدن520840
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 625583

ي520841
 
ي ماللنادية شبوب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 375798

ي 520842 ي ماللنجاة  حطب 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 397726

ي ماللنجاة الشاطر520843
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 507834

نوسي520844 ي ماللنجاة الي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 517124

فاوي520845 ي ماللنجوى شر
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 378650

ي ماللنجوى أوموس520846
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 451259

ي ماللنجية صدوق520847
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 579958

ي ماللنجيد نور الدين520848
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 391585

ي ماللنزار خالد520849
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 466369

ي ماللنزهة لحمامي520850
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 475159

ي ماللنزهة دوهو520851
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 377447

ي ماللنزهة نيمرواحد520852
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 603618

ي ماللنسيمة حكودم 520853
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 600921

ي ماللنعيمة  حنيف 520854
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 535350

ي ماللنعيمة عبدالخالد520855
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 505396

ي ماللنعيمة الكلي520856
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 380129

ي ماللنعيمة راشدي520857
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 485465

ي ماللنعيمة ملكي520858
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 534419

ي520859
ن
ي ماللنعيمة عتماب

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 508433

ي ماللنعيمة الحاج520860
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 414626

ي520861 ي ماللنوال نصي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 437885

ي ماللنوال الخنوري520862
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 447403

ي ماللنوح ايت هرى 520863
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 557953

ي520864
ي ماللنور الدين حسبن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 603784
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ي ماللنورالدبن بادي520865
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 490622

ي ماللنورالدين زهر520866
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 504332

ي ماللنورة املول520867
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 406274

ي ماللنورة الهيبة520868
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 519411

ي ماللنوفل جوهري520869
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 585060

ة520870 ن ي ماللهاجر بوعين
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 413231

ي ماللهاجر إغيل520871
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 588896

د520872 ي ماللهاجر الي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 588040

ي ماللهدى شفيق520873
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 478228

ي ماللهشام ايت سوس520874
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 461486

ي520875
ي ماللهشام العلوي الحسبن

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 561811

ي ماللهشام رزوق520876
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 468719

ي ماللهشام كوكا 520877
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 456163

ي ماللهناء الزعواطي520878
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 515259

يف اللوبان520879 ي ماللوالشر
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 545822

ي ماللوداد العصب 520880
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 508306

ي ماللوليد  ايت لحسن520881
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 409013

ي ماللوهمي حسن520882
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 396536

ي ماللياش  القرقوري 520883
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 580795

قوشة 520884 ن  بين ي ماللياسي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 607245

ن بهداوي520885 ي ماللياسي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 426157

 الرحالي520886
ن ي ماللياسي 

ثانوية القدس اإلعدادية بببن 506866

ن تمزيط520887 ي ماللياسي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 435077

ن سياس520888 ي مالليسي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 582716

ي مالليوسف الفقري520889
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 514580

ي مالليوسف ولعاشر520890
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 520290

ي مالليوسف رياض520891
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 595813

ي520892 ي مالليوسف الحداج 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 600982

ي مالليوسف  ناجم520893
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 461765

ي مالليوسف دحو520894
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 590249

ي مالليونس مناس520895
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 404075

ي مالليونس احجو520896
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 571485
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ي مالليونس الحميوي520897
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 487449

ان520898 ن ي مالليونس دولي 
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 382845

ي مالليونس كشتام520899
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 431975

ي مالليونس العرباوي520900
ثانوية القدس اإلعدادية بببن 527640
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ي ماللإبتسام القاسمي530382
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 550262

ي ماللأسماء واسو530383
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 478133

ي ماللأسماء المالسي530384
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 515371

ي ماللأسية كتو530385
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 553871

ف أيت اللباد530386 ي ماللأشر
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 501119

اوي530387 ي ماللأميمة خرصن
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 383624

ي ماللأميمة لعجيلة530388
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 598686

ي ماللأميمة  اخزام530389
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 460469

ن شاد530390 ي ماللأمي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 365211

ن530391 ي ماللأيوب آيت توتلي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 477497

ي ماللابتسام عسيلة530392
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 607843

ي530393
ي ماللابراهيم احسيبن

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 576873

ي ماللاحمد   دمو530394
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 458784

ي ماللاحمد واسيل530395
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 609216

ي ماللاحمد ندير530396
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 399484

ي ماللاسماء بلكبي 530397
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 627853

ي ماللاسية عارف530398
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 381199

اق طاهري530399 ي ماللاشر
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 621365

ف بحري530400 ي ماللاشر
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 542639

ي ماللالسعدية  تيسمري530401
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 452344

ي سكينة530402
ي ماللالعلوي الحسبن

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 602140

ي ماللالمصطقن خليل530403
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 524514

ي530404
ي ماللالمصطقن الغدويبن

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 405568

ي ماللالمهدي فتاح530405
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 456498

ي ماللالمهدي كنوش530406
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 442698

ي530407
ن

ي ماللالمهدي تدىع
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 457245

ي ماللالمهدي الغازيوي530408
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 467522

ي530409
ي ماللالمهدي حبن

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 400826

ي ماللالهام عمي ادريس530410
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 630926

ي ماللالهام السعيدي530411
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 619292

ي530412
ن
ي ماللالياس عثماب

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 364125

ي ماللامال ورايض530413
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 395601
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بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي530414
ن
ي ماللامينة الحساب

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 602008

ي ماللانس امزيل530415
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 534429

ي ماللايمان صغور530416
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 605232

ي530417 ي ماللايمان صي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 507940

ي ماللايوب ملوك530418
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 384011

ي530419 ي ماللبدر  زاهي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 381347

ي ماللبدرية الطريبق530420
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 395312

ى  بلمعزة530421 ي ماللبشر
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 432927

ي530422
ى حفصن ي ماللبشر

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 411437

ي530423
ن
ة الرصاف ي ماللبوشر

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 536428

ي ماللتوفيق بلعشي530424
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 552289

ي ماللجميلة  ادوالطاهر530425
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 402029

ي ماللجواد الوالد530426
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 632863

ي ماللحبيبة بوتدغارت530427
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 489331

ي ماللحسام ازريول530428
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 601238

ي ماللحسام ضحكي530429
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 392365

ي ماللحسن ضاوي530430
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 437412

ي ماللحسن عزيزي530431
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 574801

ي ماللحسناء الصابر530432
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 581917

ي ماللحسناء ايت وقا530433
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 475410

ي ماللحسناء كريم530434
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 537331

ي ماللحسناء نرصهللا530435
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 392469

ي ماللحسناء والرو530436
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 624633

ي ماللحسبن بنسالم530437
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 600874

ي ماللحفصاء بوجعفر530438
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 443625

ي ماللحفيظة بلقاس530439
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 417757

ي ماللحمزة جمومي530440
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 567917

ي ماللحمزة كمال530441
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 548830

ي530442
ن
ي ماللحمزة جكاب

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 543292

ي ماللحميد  بنحسو 530443
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 436746

ي530444 ي ماللحياة الدهب 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 523971

ي ماللخالد اتكان530445
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 379275
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ن530446 ي ماللخالد تزروفي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 509081

ي530447 ي ماللخالد ايت العرب 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 450460

ي ماللخالد الدباب530448
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 581616

ي ماللخديجة لكحل530449
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 492848

ي530450
ي ماللخديجة راضن

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 427646

ي ماللخديجة مجاهد530451
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 598174

ي530452
ي ماللخليل عريقن

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 480851

ي ماللدنيا  الحريري530453
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 496850

ي ماللراوية نجح530454
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 544357

ي ماللرباب عدراوي530455
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 622190

ي530456
ي ماللربيع لجن

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 592527

ي ماللرجاء وعشا530457
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 420600

ي530458
ن
ي ماللرشيدة السلطاب

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 435108

ي ماللرضوان اعراب530459
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 495027

  المالكي 530460
ي ماللرضن

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 467908

ي ماللزايد معسو530461
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 554097

ان530462 ي ماللزكرياء حرصن
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 444493

ي ماللزكرياء بياض530463
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 608935

ي ماللزكرياء ايت حدوت530464
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 583246

ي 530465
ن
ي ماللزهي  الرحموب

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 579972

ة الخلطي530466 ي ماللزهي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 374192

ي ماللزينب بدر530467
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 384343

ي ماللزينب بوداود530468
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 380691

ي ماللسارة ريداوي530469
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 501928

اوي530470 ي ماللسارة الخرصن
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 551800

ي ماللشية بوقسيم530471
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 423443

ي ماللسعد الرفاىعي530472
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 400941

ي ماللسعد مفكي 530473
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 564892

ي ماللسعيد وعصام530474
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 377114

ي ماللسعيدة عكي530475
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 514612

ي ماللسعيدة ازكيض530476
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 443027

ي ماللسفيان سعيدي530477
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 388485
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ي ماللسكينة السماللي530478
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 532219

ي ماللسكينة القاسمي530479
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 442722

ي ماللسكينة بن الصغي 530480
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 404357

ي530481
ن
ي ماللسكينة السغداب

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 537420

ي530482
ن
ي ماللسكينة  فستاب

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 624260

ي ماللسماح ناصح530483
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 581191

ي ماللسماح زهوان530484
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 424813

ي ماللسناء شفاوي530485
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 622039

ي ماللسناء الفقي 530486
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 459413

ي ماللسهام األبيض530487
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 492335

ي ماللسهيل السيد530488
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 510461

ي ماللسومية الصلجي 530489
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 586918

اف احبار530490 ي ماللشر
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 421108

اف تنبىهي 530491 ي ماللشر
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 546855

ي ماللشيماء فارس530492
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 456375

ي530493
ن
ي ماللشيماء العاف

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 389606

ي530494
ن
ي ماللشيماء الرحموب

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 389023

ي ماللصارة بلبصي 530495
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 511058

ي ماللصالح الدين أهوات530496
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 572574

ي ماللطارق صديق530497
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 419199

ي ماللعائشة  لمخنطر530498
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 396806

ن530499 ي ماللعابد ياسمي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 619228

ي ماللعادل خرمودي530500
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 553537

ي ماللعبد الحفيظ العرباوي530501
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 603960

ي ماللعبد الحق لمشنق530502
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 585035

ي ماللعبد الرزاق وحمان530503
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 556132

ي ماللعبد الصمد الشافىعي530504
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 555559

ي ماللعبد العالي زكري530505
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 519029

ي  عصام 530506
ي ماللعبد الغبن

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 506489

ي ماللعبد القادر حبوطي530507
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 524978

ي ماللعبد الكبي  عاقل530508
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 569498

ي ماللعبد الكريم موسي 530509
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 442767
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ي ماللعبد اللطيف عشوب530510
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 483097

ي ماللعبد هللا  المعطاوي 530511
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 369223

ي ماللعبد المجيد   الفاللي 530512
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 612068

ي ماللعبداالاله مستحفيظ530513
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 619602

ي ماللعبدالرزاق اوعيىس530514
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 409681

ي ماللعبدالصادق قروب530515
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 542760

ي ماللعثمان الركباوي530516
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 576813

ي ماللعثمان الحزاوي530517
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 417159

ي ماللعثمان  احدادش530518
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 608004

ي ماللعزالدين تشاوين530519
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 419719

ي ماللعصام  االصفر530520
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 597472

ي ماللعصام الدين الكرسي530521
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 562922

ي ماللعفاف فرحات530522
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 562801

ي ماللعالل  فتجي 530523
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 533772

ي ماللعواطف  االزهاري 530524
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 512623

ي ماللعواطف عفيد530525
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 414045

ي530526
 
ي ماللغزالن ناب

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 518738

ي ماللغزالن فجروي530527
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 551370

ي ماللفؤاد  العدجوي530528
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 391325

ي ماللفؤاد أبو الحرمة530529
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 510550

ي ماللفاطمة الناضي530530
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 400425

ي ماللفاطمة  تلحجيت530531
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 605763

ي ماللفاطمة الزهراء  دحان530532
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 458035

ي530533
 
ي ماللفاطمة الزهراء زروف

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 520697

ي ماللفاطمة الزهراء  الحمدي530534
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 462384

ي ماللفاطمة الزهراء الحمراوي530535
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 492146

ي530536
ي ماللفاطمة الزهراء شحب 

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 413727

ي ماللفاطمة الزهراء جراط530537
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 458040

ي ماللفاطمة الزهراء عيشوش530538
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 438479

ي ماللفاطمة الزهراء صور530539
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 403942

ي ماللفاطمة الزهراء  هليل530540
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 557440

ي530541
ن
ي ماللفاطمةالزهراء معروف

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 453952
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ي ماللفتيحة  مرسلي530542
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 490273

ي ماللفتيحة الوالي530543
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 451675

ي530544
ن
ي ماللفدوى دحاب

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 549675

ي ماللفدوى شواط530545
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 502120

ي ماللفردوس  ساري    ع530546
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 565627

ي ماللكريمة عوان530547
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 517440

ي ماللكريمة ريحان530548
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 551347

ي ماللكلثومة صنكاض530549
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 535866

ي ماللكوثر القصبة530550
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 461505

ي ماللكوثر خويا530551
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 513039

ي مالللطيفة رفيع530552
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 456661

ي530553
 
ي مالللمياء  الحواب

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 497488

ي ماللماجدة صيكوك530554
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 585511

ي530555 ي ماللمحفوظ الطياب 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 550175

ي ماللمحمد تميمي530556
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 366066

ي ماللمحمد وعمري530557
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 391205

ي ماللمحمد جواد530558
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 378948

ن530559 ي ماللمحمد الفاطي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 585142

ي ماللمحمد الهباري530560
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 382415

ي ماللمحمد مريشة530561
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 441750

ي ماللمحمد شكور530562
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 534868

ي ماللمحمد لبياض530563
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 571917

ي ماللمحمد مهور530564
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 618270

ي ماللمحمد  إيبا530565
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 538734

ي ماللمحمد بن تودة530566
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 559604

ي ماللمحمد بنخلوق 530567
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 477285

ي ماللمحمد بن رقيق530568
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 420162

ي ماللمحمد نبيق530569
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 550404

ي530570
ن
ي عمراب

ي ماللمحمد  حنىسر
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 554968

ي ماللمحمد الصوردي530571
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 508751

ي ماللمحمد حاردي530572
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 415751

اوي530573 ن الشي  ي ماللمحمد أمي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 542837

5595 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة  :التخصص 

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 

ن العروي530574 ي ماللمحمد امي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 431649

ي530575 ي ماللمحمد سعيد الطيب 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 633298

ي ماللمحمود والشمس530576
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 510433

ي530577
ي ماللمروان حنيبن

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 524675

ي ماللمروان اللطيمي530578
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 514965

ي ماللمروان اغي 530579
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 383078

ي530580
ن
ي ماللمروان  القرف

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 384282

ي ماللمروة  مرزاق530581
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 497966

ي ماللمريا مني 530582
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 619597

ي530583 ي ماللمريم الهداج 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 507840

ي ماللمريم عباسي530584
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 387772

ي ماللمريم المفضول530585
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 606097

ي ماللمريم تزوكنيت530586
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 502407

ي ماللمريم العبادي530587
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 548207

ي ماللمريم بوداود530588
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 382033

ي ماللمريم الحاتمي530589
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 517502

ي ماللمريمة العلوي530590
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 605970

ن530591 ي ماللمزين الحسي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 407579

ي ماللمصطقن  النوري 530592
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 480749

ي ماللمصطقن شفيق530593
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 399098

ي530594
ن
ي ماللمصطقن الهماب

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 530500

ي ماللمعاد زكاغ530595
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 574692

ي ماللمليكة نايت ماحدى530596
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 393720

ي ماللمليكة السعدي530597
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 449927

ي ماللمبن الداودي530598
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 391249

ي 530599
ي ماللمني   اشجن

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 382338

ي ماللمها الوزي530600
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 595356

ي ماللمهدي هدي530601
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 542114

ي ماللنادية االدريىسي530602
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 553596

ي ماللنادية مطيع530603
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 538527

ي ماللنبيل الحوش530604
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 427572

ي ماللنشين امغزاز530605
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 457574

5695 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة  :التخصص 

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 ماللنورالدين ايت لحسن530606
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 378287

ي ماللنورالهدى ايزي530607
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 472285

ي ماللنوفل عماري530608
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 500692

ي ماللهاجر جعفري 530609
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 601068

ي ماللهاجر مستوداع530610
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 378529

ي ماللهبة سعيد530611
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 420305

ي ماللهدى اكريش530612
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 378841

ي ماللهشام  داوغري530613
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 475061

ي ماللهناء العباسي530614
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 409095

ي ماللهند اوقديم530615
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 386344

ي ماللهند رفيع530616
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 474868

ي ماللهند منصوري530617
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 581473

ي ماللهيثم الماىعي 530618
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 450233

ي ماللوجدان جغواض530619
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 424549

ي ماللوداد برطيع530620
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 627925

ي530621
ن
ي ماللوصال واف

ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 474100

ي ماللوليد دادس530622
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 505384

ي ماللوليد عبيد الرحمان530623
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 379514

ي530624 ي ماللياش بخي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 522840

ن مذكر530625 ي ماللياسمي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 458921

ن فوكس530626 ي ماللياسي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 378539

ن حابيب530627 ي ماللياسي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 416615

ن فاضل530628 ي ماللياسي 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 388495

ي مالليوسف بدر530629
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 477875

ي مالليوسف  شواطر530630
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 373247

ي مالليوسف رفيع530631
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 455421

ي مالليوسف اللماط530632
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 384823

ي مالليونس وسبول530633
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 475558

ي مالليونس ايت بونو530634
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 424019

ي530635 ي مالليونس لحباب 
ثانوية ادريس بن زكري اإلعدادية بببن 417887

5795 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم االجتماعي)امللحقون االجتماعيون  :التخصص 

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 

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةابتسام الكاوزي510157 531215

ي510158
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاحمد الصديق  450294

ي510159
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاسامة بربوسر 425817

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاسماء الساىعي510160 397342

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاسية ايت بال510161 465263

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالسعدية مراوي510162 547949

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالسعدية ندير510163 448308

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالمصطقن كريم510164 548617

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالمفرج مليكة510165 511082

ي510166 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالهام اجاليب  422885

ي510167
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةانوار الدميبن 561769

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةايمان هواري510168 473414

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحسناء البتولي510169 516093

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزينب الشتيوي510170 429673

ي510171
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسعيد الزياب 425086

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسمية  قصطال510172 408264

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسهيلة  نوكة510173 623029

ي510174
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةضج ورضن 490022

وكي510175 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد الحق المي  382566

ي510176
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد الرزاق لحمياب 380897

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعديل العبلي510177 465782

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعواطف شهيدي510178 376686

ي510179
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةغزالن اليسوف 538021

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء  بانص510180 426099

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفوزي فال510181 387326

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةكريمة بدي510182 540075

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةليل الدقاق510183 397097

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةليل بنيجي510184 451217

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد عمارة510185 506405

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد مزار510186 392191

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد  بن الديكية510187 426121

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم  البداوي510188 436872

5895 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم االجتماعي)امللحقون االجتماعيون  :التخصص 

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 

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية موجان510189 608143

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجاة السعيدي 510190 387143

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنزهة امهاوت510191 596031

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورالدين مراوي510192 485007

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورة بلعساوي510193 552931

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهشام العاهد510194 510337

ي510195 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوسيمة شهب  534048

5995 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان
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خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأحمد باهي520901 614324

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأسامة الحجوي520902 411015

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأسماء لوريكي520903 532571

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةإسماعيل القاسمي 520904 560157

ي520905 ف ايوب 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأشر 561743

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةإلهام قاصد520906 488776

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةإلياس الربحاوي520907 382446

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأمال  حرشادي520908 492013

ي520909
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأمال سوف 507312

ن قلعاوي520910 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأمي  420419

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأمينة كميل520911 606453

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةإيمان الطاهري520912 460195

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةإيمان الزكاري520913 575261

ي520914
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةإيمان البيالب 601408

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأيمن العرش520915 433047

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأيوب  دحاوي520916 411294

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأيوب  اتوامة520917 375091

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةابتسام  المباركي 520918 607115

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةابتسام  جكوت520919 451221

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةابراهيم استيلي520920 447124

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاحسان مهليل520921 426533

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاحمد فضيلي520922 611761

ن520923 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاحمد ياسي  593105

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةادريس لوضيفة520924 525310

وجي520925 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةازهور مشر 573690

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاسماء الفلكي520926 454383

ي520927 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاسماعيل حرصن 373114

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاسماعيل  الحايط520928 447863

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالحسن  البتولي520929 619866

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالسعدية عساوي520930 485178

قاوي حمزاوي520931 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالشر 370496

ي يونس520932 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالغاب  415223
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خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالملودي اللوزي520933 582543

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالمهدي غراوي520934 373766

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالمهدي مركون520935 422727

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالمهدي زوهري520936 420885

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالهاشمي فاطمة الزهراء520937 576030

ي 520938 يد اشطيب 
ن ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالي  493118

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاميمة زكامي520939 385908

ن نوير520940 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةامي  417553

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةامينة الواتق520941 461367

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةايمان قسمي 520942 478279

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةايوب فائز520943 464532

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةايوب ونصار520944 498477

ي520945
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةايوب  استاب 579293

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةايوب افنان520946 383542

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاکرم کنيىسي520947 405188

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةبديعة راجع520948 484805

ى بدر520949 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةبشر 430131

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةبوشب  بن جدو520950 395391

ي 520951
 
اف ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةبوشب   شر 630640

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةبوعزة شيخاوي 520952 611996

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةتورية نقيط520953 563254

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةتوفيق مهول520954 506796

ي520955
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةتوفيق معايدب 538464

ن520956 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةتوفيق الياسي  482346

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةجواد المعاوي520957 508110

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةجواد حديدو520958 397552

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحبيبة المتوكي520959 506946

ي520960 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحسام شهب  399714

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحسن أموني 520961 436583

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحسناء لوكيلي 520962 628848

ي520963 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحسناء يعقوب  370844

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحسناء عوادي520964 373525
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خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي520965 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحفصة زهي  447950

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحليمة الرحالي520966 511068

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحمزة بهالوي520967 417356

ي520968 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحمزة طي  431792

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحمزة  عنب520969 371223

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحمزة العباسي520970 613899

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحمزة ابروكي520971 417044

ي520972
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحنان سالف 562012

ي520973
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحنان مكريبن 392997

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحنان انياكي520974 415713

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحنان شعوب520975 494487

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخالد  أمزوار520976 457073

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخالد  عشي520977 464709

520978
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخالد العسالب 590487

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخديجة الدقيق520979 460664

ي 520980
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخديجة  حباسر 622741

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخديجة برحيل520981 379906

520982
ن ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخديجة رفي  381631

ن  520983 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخديجة محسي  483240

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخديجة كعيد520984 621309

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخليد لحروري520985 615446

ي520986
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخليد شوب 459230

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخليل ناهز520987 601942

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخولة زواهر520988 489394

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةدنيا برطوط520989 387318

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةدنيا نورالدين520990 512570

وي520991 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةرباب  أشر 387654

ي520992 ن ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةربيعة  مني  612240

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةرجاء غالب520993 496635

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةرجاء راشدي520994 565301

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةرحمة العرش520995 507655

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةرشيد مراوي520996 464835
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ي520997 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةرشيد الزينب  474165

ي520998 ب 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةرشيدة الي  627673

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزكرياء امجهدي520999 599244

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزكرياء البي 521000 387288

وجي521001 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزكرياء مشر 480567

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزكرياء معتمد521002 431431

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزكرياء مطهر521003 520120

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزهور ابن الخطاب521004 527959

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزهور هيالم521005 600761

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزهي  خرمودي521006 378651

ة قديري521007 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزهي  414139

ة  بالريلة521008 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزهي  544976

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزينب البغزاوي521009 443118

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزينب ايت عالي521010 634115

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزينب  حدفاوي521011 628025

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسارة العشي521012 366830

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسارة مخلص521013 391989

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسارة عبيد521014 573744

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسامية االدريىسي521015 434478

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسعاد بساس521016 542374

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسعاد طويل521017 550604

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسعيد  المعطاوي521018 499469

قاوي521019 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسعيد  الشر 395830

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسعيد المودن521020 376725

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسفيان ناشط521021 383124

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسفيان بنسليمان521022 460998

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسفيان سنان521023 553551

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسكينة السيبة521024 629272

ي521025
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسكينة لخصايبن 515851

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسكينة عوان521026 383268

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسلم هرباب521027 453735

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسلم لعراش521028 394049
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ي521029 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسلوى  الببصي  467460

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسمي  فجوري521030 536599

ة بنخلي521031 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسمي  518755

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسناء  بوعبيدي521032 411701

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسناء عمراش521033 572558

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسهام لمباركي521034 452951

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسهام بودي521035 396644

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسهام بنان521036 631688

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسومية متقاوي521037 452721

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةشيماء الناصح521038 402934

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةصارة رابحة دناىعي521039 427274

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةصالحة أزهاري521040 369473

ي521041
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةصالحة خريقن 544649

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةصالحة سفري521042 513783

ين جالج521043 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةصي  628587

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةصالح الدين ارحيلي521044 595340

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةصالح الدين نوار521045 504280

ي521046 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةصوفيا وهج  619213

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةطارق مربىعي521047 565247

ي521048 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةطارق الزينب  578895

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعائشة روندي521049 590842

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعائشة المطيع521050 510601

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعادل زهي 521051 398669

ي521052
ماسب  ي الي 

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد  الغبن 396667

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد االله يوسف521053 528981

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد الحفيظ لمسلك521054 543949

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد الحق كمان521055 420875

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد الحكيم شعطيطي521056 516286

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد الرحمان  الداكي521057 618348

ي521058 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد الرحيم عمي  518148

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد الصماد بضاز521059 366336

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد الصمد الناضي521060 398190
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ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد الكبي  نهاري 521061 515156

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد الكريم رتال521062 477817

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد اللطيف الكط521063 594955

ي521064
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد المطلب غراف 458171

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد المول عرور521065 479873

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد الواحد المزريوي521066 424886

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبدالرحمان الساهيلي521067 381587

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبدالقادر  مجيدي 521068 478898

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبدالكريم اوخويا521069 412021

ي  بن بال521070 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبدالنب  484658

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبدالهادي حافظ521071 523763

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبدالواحد القدوري521072 390946

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعتيقة بنطالب 521073 573613

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعتيقة مرزاق521074 525790

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعثمان قديري521075 599910

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعزالدين عني  521076 482747

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعزيز الطوري521077 538525

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعالء الدين  لقديم521078 446597

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعلية تونسعدي521079 390268

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعماد امساعد521080 552424

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعماد بوسب 521081 403136

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعيىس البي 521082 399658

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةغزالن لحنيش521083 541125

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاتحة نصي 521084 466560

ي521085
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة صاديق  401483

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة العماري521086 517881

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة الناضي521087 603422

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة الرفاىعي521088 421681

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء العلوي521089 567327

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء نوالي521090 628806

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء  نباك521091 528931

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء شاشا521092 458138
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ي521093
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء لطقن 538639

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء بوعياد521094 471740

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء الشادلي521095 552549

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء برناوي521096 583986

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء الحسناوي521097 593862

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء خرفاس521098 616543

ي521099 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفتيحة الطلب  445041

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفدوى بنعالل521100 513240

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفوزية  الزاوي521101 376137

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةكريم  مجيدلة521102 622376

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةكريمة الحارث521103 489023

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةكريمة اوديدين521104 606667

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةكوثر  مخلص521105 499932

ي 521106
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةكوثر  حباسر 631260

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةلببن انشاوي521107 589781

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةلببن الناضي 521108 415535

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةلمياء الكزري521109 436443

يك521110 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةلمياء امبي  401820

ي 521111 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةلمياء إترب  500227

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةليل  مهمون521112 472532

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةماجدة التاج 521113 384197

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةماجدة لمبيض 521114 495467

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمارية  عزمي 521115 463168

ي521116 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحسن لباب  395488

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحسن دفة521117 418802

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحسن نوعيم521118 423000

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد الكهدة521119 373224

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد حمزاوي521120 481296

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد الزناكي521121 380541

ي521122 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد الخروب  437402

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد فالت521123 424606

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد العدالوي521124 568481
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ي521125 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد اشطيب  454380

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد سعدالدين521126 610917

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد القائدي521127 606394

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد خليص521128 385274

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد الحمزاوي521129 473176

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد حمادو521130 389207

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد بنعمران521131 544956

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد اللوزي521132 454387

ي521133
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد لمدب 571313

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد  أعال521134 460493

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد  اسماعيلي علوي 521135 531533

521136
ن ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد كني  530665

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد الدائز 521137 373179

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد الحجام521138 527076

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد  صحيف 521139 393236

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد الزين521140 616608

ن سحنون521141 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد أمي  584242

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمديحة زحاف521142 584383

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمروان سقراط521143 451450

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم أمزوار521144 567047

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم  الهاشمي521145 468075

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم تواج521146 399106

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم  شكوري521147 421164

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم عاض521148 423389

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم بوتول521149 416652

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم الموحدي521150 607078

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم حرماز521151 596797

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم قاسمي521152 418925

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم النوجي521153 449662

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم لهاللي521154 414748

ي521155
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمصطقن مدب 554946

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمصطقن ناخل521156 387975

6795 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم الرتبوي)امللحقون الرتبويون  :التخصص 

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 

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمصطقن أيت امغار521157 562350

ي521158 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمصطقن بشر 427082

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمنال حبالتو521159 563577

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةميمونة  بوعنونو521160 574435

ي521161
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمينة بطاسر 591778

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمينة خلقان521162 396801

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية أيت الهوري521163 522719

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية مطهر521164 391871

اط521165 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية محمد الشر 535975

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنبيل كنىسي521166 415825

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجاة بدة521167 596145

وك521168 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجاة مي  387452

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجوة مورادي521169 385378

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجوى لهيب521170 546196

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجوى حميد521171 433329

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنزهة  النوري521172 504936

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنزهة الحواري521173 626097

ي521174
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنعيمة صفياب 525927

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنعيمة التقاري521175 452553

ن521176 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنهاد ياسي  601948

ي 521177
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنهيلة  القانب  630827

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنوال األشهب521178 427618

ي521179 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنوال خرصن 471062

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنوال بوسالمة521180 508356

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورالدين عسكري521181 531546

ي521182
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورة الغيب  575657

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورة حمري521183 458524

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهاجر الجييد521184 409830

يل521185 ن ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهاجر المين 458270

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهدى الظاهري521186 526282

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهشام عكي 521187 375456

ي521188
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهشام الكاف 606408
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رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي521189
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهشام الصوف 390283

ي 521190 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهشام  الكمي  562401

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهناء سالل521191 498198

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهناء قزدار521192 364773

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهند بورزامة521193 569214

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهند طاهوري521194 608314

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهند قربال521195 554791

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوردة  اقبال521196 420082

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوصال دحمان521197 499390

ي521198
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوصال حسبن 478603

ي521199
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوفاء اليوسقن 405226

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوفاء األموي 521200 543685

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوفاء الشيتامي521201 398076

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوليد بخوش521202 600099

يجي521203 ن شر ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسي  478617

ي521204
ن
ن الزواب ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسي  536284

ن بريشة521205 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسي  408540

 نياكي521206
ن ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسي  553000

ي521207
ن  روحبن ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسي  401739

ن ضمي 521208 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسي  398599

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف لهيب521209 538700

ي521210
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف لحسيبن 441633

ي521211
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف شكوف 526063

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف  مساوي521212 424391

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف الحنيوي521213 541571

ي521214
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف صدف 515579

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيونس غالب521215 500412

ي521216
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيونس شبوب 548967

ي521217
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيونس الحمدوب 536225
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة  :التخصص 

اململكةاملغربية
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رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةإبراهيم قنو530636 395044

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأحمد صيان530637 421410

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأسية حمزة530638 463207

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةإقبال  افضلي 530639 571006

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةإلهام نادر530640 366345

ن  المواق530641 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأمي  506649

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأناس الدري  همي530642 400408

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأناس سقراط530643 542934

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأيوب نورالدين530644 479123

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةأيوب كربوط530645 395046

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةابتسام الفينص530646 447364

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةابراهيم رضوان530647 367197

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاحمد نجاري530648 543723

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةادريس رفاىعي530649 465726

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاسامة الزمري530650 391387

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاسامة الكرويطي530651 476467

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاسماء سعدي530652 414212

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاسماء سقراط530653 559483

ي530654
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاسماء مكريبن 632951

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالحبيب بورج530655 380384

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالزهرة ربيىعي530656 419552

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالمهدي داوود530657 582963

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالمهدي تاجري530658 522884

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالهباري هند530659 538773

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةالياس لمعلمي530660 412725

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاميمة اشبوكي530661 457989

قاوي530662 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةانس  الشر 588187

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةاهنية  الشهبونية530663 495086

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةايمان مباركي530664 572809

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةايمان الخماري530665 409116

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةايوب  اكريش530666 368169

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةبدر الجودي 530667 483678
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خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةبدرالدين امشوشاد530668 372417

ي530669
ن
ى الشداب ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةبشر 587716

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةبوزيان بلحاج530670 430218

ي530671
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةجميلة  ضف 470793

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحسام صحراوي530672 376115

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحسن مخفاوي530673 395835

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحسناء فيطاس530674 581368

ي530675
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحسناء لطقن 536427

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحمزة ريجي530676 558903

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحمزة مناوي530677 383873

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحمزة  العوفي 530678 615136

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحمزة رشيدي530679 610640

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحمزة  زهر530680 457985

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحميد شمندر530681 592071

ي530682
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحنان فنيىسر 509681

ي530683
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحنان رحاب 507702

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحنجاف إيمان530684 595017

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخالد يوجي530685 530483

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخالد نيازي530686 411133

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخاليد جاليس 530687 396081

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخديجة ناضي530688 450009

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخديجة بالعنتاري530689 493565

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخديجة الشتوي 530690 424186

ن530691 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخزار امي  405954

الدين غنمي530692 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةخي  595119

ي530693
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةدنيا الفتيبن 500930

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةرجاء حاكمي530694 493025

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةرجاء الغازي530695 622044

ي530696
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةرشيد فرحوب 471658

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةرضوان عبوري530697 428106

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةرضن بقال530698 552850

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزكرياء  صبطي530699 554579
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ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزكرياء تومي 530700 493636

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزهي  الشهيد530701 366455

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزينب زرهون530702 575650

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةزينب مبدوع530703 585550

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسارة حمىسي530704 518923

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسارة زرويل530705 398259

ي 530706
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسارة لكاب 389717

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسعاد بن الرابح530707 512109

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسعاد كليبة530708 449764

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسعيد دهيىسي530709 455677

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسعيد ابن الخطاب530710 529020

ي530711
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسفيان الحساب 401602

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسفيان الحساك530712 380174

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسكينة  بنشكوك 530713 617473

ي530714 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسكينة  طالب  609820

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسلم  حلحال530715 427100

ي530716
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسلوى مدراب 625789

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسناء كباسي530717 414402

ي530718
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسهام حسبن 584316

ي530719
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسهام الوزاب 458398

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسهام اعريبو530720 459790

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسهام كمراوي530721 457766

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسومية فلح 530722 491529

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةسيف رشيد530723 563651

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةشادي لعبيد530724 415483

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةشيماء هدوز530725 403610

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةشيماء  سموح530726 497865

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةشيماء مرضي530727 375530

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةصارة عزوي530728 542455

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةصالح الدين  عسال530729 421686

ي530730
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعادل مبخوب 617783

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعادل  الميكالي 530731 444143
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ي530732
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعادل   الشبوب 514880

ي530733 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد الرحمان نقاب  629891

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد الرحيم  جابي  530734 422996

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد الصمد مزرغ530735 449705

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد العاطي سقراط530736 469997

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد العالي  غلماوي 530737 372698

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد العزيز نشيط530738 368425

ي530739 ي طوباج 
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد الغاب 484504

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد الكريم بودالل530740 396259

ي530741
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبد المالك ماروب 405438

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبدالرزاق ادريوس530742 385808

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبدالصمد ملطف530743 416019

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبدالطيف وتاب530744 425711

ي530745
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبدالهادي السادب 367887

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعبدالواحد العاتية530746 407853

ن530747 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعثمان المسكي  529052

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعثمان رزاق530748 563118

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعزالدين دريش530749 510008

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعزيز الجمري530750 594192

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعزيز محمودي530751 627570

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعفاف خراطي 530752 522014

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعفراء درواس530753 413433

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعلي كريمة530754 631087

ي530755
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعمر الكودياب 611710

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعمر العالي530756 474925

ي530757
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعمر الساف 479338

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةعواطف هالل530758 475340

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة  بروكس530759 419187

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة  بادة530760 587390

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة عطومي530761 510084

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة فاخر530762 365291

ي530763 ن ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء التين 411413
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ينصي530764 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء الي  488738

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهرة لمنور530765 556827

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفتيحة طنطاوي530766 626585

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةفرح سالك530767 400520

ي530768
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةكاميليا صاديق  400977

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةكريم بوعمر530769 550315

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةكريم  هيباوي 530770 602557

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةكريم الدين كادي530771 626800

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةكلثوم  فعال 530772 492745

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةكوثر حجار530773 478126

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةكوثر عرفان530774 429937

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةلطيفة بدر530775 375144

ي530776 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةلوبنة قرطوب  625730

ي530777
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمارية شكراب 413374

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمامة أزلماض530778 471307

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحسن  أقديم 530779 378851

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد وافق530780 586924

ي530781
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد العمراب 500496

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد عتيق530782 392959

قاوي530783 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد الشر 521764

ي 530784
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد اليماب 476656

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد  الحرار530785 608188

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد المختار زيدان530786 408291

ي530787
ن بكاسر ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد امي  432090

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد توفيق الحفيان530788 587205

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد طه  شار 530789 520182

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمروان  احديدو 530790 527162

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم قبيش530791 594160

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم  بحري530792 421056

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم  اليالي530793 374286

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم الزازات530794 419481

ي530795 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمهدي أبرب  407649
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ي530796
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمينة الخمليىسر 617266

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية عاطي530797 452952

ي530798
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنبيل الحفياب 380683

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجاة غوزي530799 594203

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجوى  نجاح530800 582352

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجوى ستوت530801 553021

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةندى عمراوي530802 380869

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنزهة  ادم 530803 486476

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنوال العماري530804 494509

ي530805 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورالدين ترايب  566842

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورالدين قدومي530806 380510

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهاجر المؤدن530807 578253

ي530808
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهاجر الفتواب 391736

ي530809 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهجر حاج  501165

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهداية نايت احمد530810 515656

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهدى نصيب530811 581895

ي530812
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهشام حرسر 543569

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهند بوشتاوي530813 446140

ون530814 ن ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوديع حي  540028

ي530815
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوردة اسموب 400503

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوسيمة زروالي530816 607146

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوليد رابجي530817 481863

 ريستومي530818
ن ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسي  373697

ن ولد الضاوية530819 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسي  515251

ن بمالك530820 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسي  568225

ي530821
ن
ن الرحماب ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسي  532754

ن بوفارس530822 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسي  573994

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف ريحانة530823 377232

ي530824
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف الشهبوب 413139

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف مندير530825 400530

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف األمري530826 396286

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف تسة530827 541160
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ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف المودة530828 393726

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيونس الشيبوخ530829 608936

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيونس موجان530830 573723

ي530831 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيونس حقاب  418373

7695 على املرتشحني   احلضور نصف ساعة  قبل موعد االمتحان باملراكز احملددة أعاله :ملحوظة هامـــة 

.مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء للمرتشحني 



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

 -2020 نونتر 25دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم االجتماعي)امللحقون االجتماعيون  :التخصص 

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 بخنيفرةأسامة شحان510196 532228

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةإيمان أزهاق510197 400905

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأيوب حباش510198 387629

ن سالم510199 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالحسي  526238

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالمصطقن بومسيس510200 374618

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةايوب عبادي510201 368551

ى سماع510202 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبشر 528483

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةجواد أغبال510203 376727

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةجواد الفاضيلي510204 635009

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسن اسماعلي510205 486018

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسن حلول510206 508097

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسناء الجابري510207 462770

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحليمة بوسيد510208 597465

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحنان أقبوش510209 601013

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخديجة ادريىسي510210 380828

510211
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخديجة قاسر 379854

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخديجة أمساوي510212 402727

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةزبي  بوشمخت 510213 444184

ي510214 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةزكرياء باج  370732

ي510215 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسعاد  شقوب  385659

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسعيد درويش510216 378621

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسعيد أصفاح510217 389396

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسفيان  مباريك510218 442857

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسناء الباز510219 491625

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسناء اردوش510220 553430

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسهام بالوش510221 452710

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةصباح أحديف510222 416786

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعائشة  وجدور 510223 427319

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعالي الحداوي510224 437252

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد الرحيم العشي510225 538834

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعصام  أمهاجر 510226 602274

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعيماد الرامي510227 627573
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ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفؤاد ربيىعي510228 471695

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة أرحو510229 452907

ي510230
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة سليماب 421848

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء العولة510231 375854

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء بوعزيز510232 406227

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفطومة المنصوري510233 379251

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفطيمة أهونتي 510234 530693

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةكمال أغزاف510235 380046

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةلطيفة بن الطيب510236 394941

ة الغول510237 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةلكبي  502087

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةماجدة قراد510238 404130

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد سوحسو510239 511722

ي510240 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد العزاب  487700

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد عدان510241 410037

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد  ابن عزيز 510242 517898

ي510243 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد  الخطاب  426378

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد والحاج  ازبيل 510244 466388

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمرية بنعبد هللا510245 455471

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم كرن510246 368271

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم سكت510247 436658

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم بابا510248 591210

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم الناوح510249 412841

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمصطقن الوردي510250 484139

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمني  احمادة510251 425093

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمونة أمحزون510252 531630

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمينة عالوي510253 403140

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنادية العلوي510254 386421

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنسيبة حميدي 510255 406551

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنهيلة دودو510256 431604

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهدى حطان510257 619283

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهشام خباوي510258 449740

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهشام  لعرج510259 553595
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم االجتماعي)امللحقون االجتماعيون  :التخصص 

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 بخنيفرةهنو مرشيد510260 376924

ي510261 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةوفاء  اخب  416893

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةوليد الغزال510262 426788

ي 510263
 
ن  الصادف ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةياسي  526114
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم الرتبوي)امللحقون الرتبويون  :التخصص 

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 

ف فاضيل521218 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأشر 580437

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأمينة المكاوي521219 417448

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأمينة  بن عدي521220 629054

ي521221 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأمينة  الراج  430332

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأنس المناوي521222 394428

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأيوب بورجة521223 535734

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأيوب الشجىعي521224 574116

ي521225
 
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةابتسام بكوب 435787

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةابراهيم باحماد521226 482565

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةابراهيم عكاوي 521227 576043

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةادريس حداش521228 525903

ن انفرراغ521229 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالحسي  470764

ي 521230
ن  العياسر ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالحسي  627535

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالداودي  محمد 521231 617734

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالساعيد  حطاب521232 415853

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالطيب الساعيدي521233 406614

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالمصطقن المراوي521234 567160

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالمصطقن الحجاوي521235 612672

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالمصطقن أكريران521236 517900

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالمصطقن بوخالد521237 600817

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالمصطقن افضيل521238 610207

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالنعمان عيادي521239 598427

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالهام تنىسي521240 632983

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةامامة اعلوش521241 387870

ي521242
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةامينة فرسر 372846

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةايمان بن الحبيب521243 411327

ي521244
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةايوب اكبن 396751

ى لعواري521245 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبشر 622684

ى ايت بن عمرو521246 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبشر 505654

ي521247
ن
ى اكراف ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبشر 571441

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبن داود باجليل521248 578081

ي521249
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبن عيىس بوزياب 435410
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم الرتبوي)امللحقون الرتبويون  :التخصص 

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 بخنيفرةبن يوسف وعلي521250 571472

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبوبكر كنتاوي521251 401026

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسن مسيلي 521252 466722

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسن سماعيلي521253 466605

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسن هروش521254 575672

ي521255
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحكيمة ٱسليماب 376139

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحميد منديل521256 402927

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحنان بوطيب521257 437940

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحنان عكي521258 462884

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحنان جلوق521259 448898

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحنان الوردي521260 603341

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحنان السعيدي521261 411352

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخالد الرامش521262 418790

ي521263
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخالد زيتوب 451711

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخالد الحمزي521264 554954

ي521265
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخاليد الحافطن 504797

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخدوج تونة521266 528112

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخديجة اسادي521267 511388

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخديجة المكاوي521268 502803

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخديجة بومسيس521269 385369

ي521270
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخديجة اذونيقن 524761

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخديجة افالل521271 467096

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخليل اباراو521272 377846

ي521273 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخليل الراج  548203

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخولة ميمي521274 419884

ن521275 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخولة بوحسي  427863

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةرشيد الكامل521276 525340

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةرفيق فالوي521277 373876

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةزكرياء أسوس521278 382621

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسعاد ولعريف521279 454054

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسعيد موحداش521280 421479

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسعيد عوام521281 369932
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم الرتبوي)امللحقون الرتبويون  :التخصص 

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 بخنيفرةسعيدة اشهبون521282 449030

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسكينة   عبد القاوي 521283 475910

ة الركراكي521284 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسمي  577574

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسناء ناضي521285 488317

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسهام بومهدي521286 461200

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسوسن اوزيوي521287 593160

ي521288 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةشعيب راج  593219

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةشعيب أمزيان521289 402096

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةصابر الزعيم521290 547886

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةصالح حليوى521291 614602

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةصالح بوقدير521292 365968

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةصباح حتان521293 504698

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعابا اهونات521294 407771

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد الرحمان ادعزي521295 598221

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد الرحمان  الجابري 521296 574239

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد الرحيم مولودي521297 611729

ي521298
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد اللطيف لحسيبن 541106

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد هللا سالك521299 489724

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبدالرحيم عمري521300 370213

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبدالسالم قاسمي521301 438211

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبدالغفور  فراح521302 393658

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبدهللا اخويلي521303 597833

ي521304
 
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعثمان رزوف 540085

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعثمان نقرة521305 390182

ي521306
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعزالدين اليوسقن 416807

ي521307 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعزيز باج  490853

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعزيزة المي 521308 481000

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعمر عبوش521309 383157

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفؤاد اقدور 521310 382168

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة يكو521311 414093

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة لمصال521312 376568

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء زراري521313 413710
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

(أطر الدعم الرتبوي)امللحقون الرتبويون  :التخصص 
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ي521314
 
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء صادف 436450

ي 521315
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء  المومبن 371651

ي 521316 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمةالزهراء  ناصي  417534

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفتيحة الهواري521317 511636

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفتيحة بن الصغي 521318 511583

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفوزية سعيد521319 482714

ي521320
ن
ف ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةكريمة شر 481893

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةلببن بزران521321 412626

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةلببن السعدي521322 421632

ي521323 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةلحسن وعب  408800

ي521324
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةلطيفة احسيبن 470845

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةلطيفة ايت بن عمرو521325 505516

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةليل  فكري521326 510147

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةليل بوعظية521327 376891

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحسن  براس521328 548642

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحسن المرىسلي521329 555435

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد شوبي521330 400874

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد بويزكارن521331 366460

ي521332
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد زيواب 536298

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد كرومي521333 551150

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد ادجرير521334 378013

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد مستاقل521335 503009

ي521336
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد حوسيبن 513520

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد نوري521337 459511

ي521338
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد اليوسقن 546459

ي521339
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد حوسر 542466

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد لمحمدي521340 417014

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم حداد521341 364411

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم  بن المكي521342 492716

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم باحرار521343 529751

ن521344 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمعاذ ازويتي  402031

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمنال وحدة521345 623712
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ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةموالي عبد العزيز صابر521346 441512

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةموالي عبد هللا علوان521347 431805

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمينة فاتح521348 545916

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةناجية اسمانة521349 493519

ي521350 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنبيل خرصن 454399

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةن ب ي ل ة ك  م  ون ي521351 537855

ود521352 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنجاة  شر 570804

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنجات لعفو521353 560919

ي521354
 
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنزهة الصادف 416548

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنعيمة امحروش 521355 512640

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنعيمة االشهم521356 467684

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنهيلة امزيز521357 478040

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنور الدين مامو521358 376285

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنورالدين الجاوي521359 600063

ي521360 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنورة ختي  523847

ن521361 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهاجر مسي  467661

ي521362
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهاجر  عاطقن 403960

بة521363 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهجر بوضن 439932

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهشام بن رزوق521364 442962

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهند البيض521365 567645

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةوائل عبودو521366 530757

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةوفاء بنعدي521367 604184

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةوليد  الشجيع 521368 512956

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةوليد الشيڭر521369 527486

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيوسف عسالي521370 384981

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيوسف  عيان 521371 488239

ي521372 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيوسف زهي  584583

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيوسف وحدى521373 398744

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيونس العماري521374 519376
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ي530832
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةإسماعيل حساب 409319

ف مطار530833 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأشر 379384

ف زكرياء530834 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأشر 367888

اط530835 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةإكرام الشر 599647

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةإلياس كودادي530836 595374

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةإلياس عمراوي530837 390115

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةآمنة عماري530838 388587

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأمينة فطان530839 608730

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأنس أرطيب530840 462905

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأنس عبدون530841 457918

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةإيمان الكاس530842 414551

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةإيمان كود530843 382005

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأيوب كص530844 534945

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأيوب نهيد530845 421657

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأيوب دحمان530846 551057

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأيوب شير530847 395260

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةابتسام الربجي530848 632200

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةابتسام يحب 530849 408754

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةابراهيم لعماري530850 565643

ي530851 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةابراهيم العرب  369045

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةابراهيم امزيان530852 470145

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاحماد قدي530853 562903

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاحمد عبد النور530854 420338

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةادريس بوناض530855 430271

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةادريوش حسام 530856 495301

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاسامة كمالي530857 517087

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاسماء طيب530858 631639

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاسماء  والياس530859 568955

ي530860
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاسماعيل كنوب 607208

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاسمهان لحلو530861 448529

اف فاضيلي530862
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاشر 473344

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالبشي  ايت بنعبد السالم530863 429812
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ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالحسن  اباالحسان530864 424792

ن جالم530865 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالحسي  428163

ي530866  اقوب 
ن ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالحسي  513368

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالسعدية  عبد الواحد530867 556204

قاوي القاسمي530868 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالشر 433873

530869
ي مصطقن

 
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالصادف 369182

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالمحجوب أمحروش530870 412204

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالمصطقن أكوجان530871 548205

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالمصطقن بباوي 530872 453368

ي530873
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالمعتصم العلوي االمراب 458092

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالمهدي لكزولي530874 433930

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالهام الطاهري530875 394856

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالياس اشار530876 466217

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةامحمد المنصوري530877 452628

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاميمة لعظم530878 569681

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاميمة فضيل530879 461935

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةانس  العماري530880 401834

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةانوار وعظيم530881 510533

ي530882
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةانوار محزوب 392286

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةايمان كريرن530883 484694

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةايوب بولوبان530884 561656

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةايوب  بالوش530885 387505

ي530886
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةايوب  لطقن 364512

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةايوب اوشقي 530887 416136

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبدر اوحمو530888 627383

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبدر موجان530889 518420

ة530890 ن ى بنكين ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبشر 427493

ة  بولحسن530891 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبوشر 472922

ى مرغاد530892 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبوشر 465771

ى معضور530893 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبوشر 419695

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبوعزة  عزيزي 530894 437223

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةجمال بوظيهر530895 397203
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ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةجميلة بوفوس530896 490727

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةجهاد  زلماط530897 458885

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةجواد قداري530898 475278

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةجواد المكيلدي530899 500693

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسام غالن530900 379974

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسام فاتجي530901 450288

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسن المدرع530902 559077

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسن أوزكاغ530903 545774

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسناء بركوسي530904 478704

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسناء ميحمي530905 610260

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسناء  نصيف530906 474125

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسناء  القدوري530907 541857

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحفصة عمري علوي530908 410590

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحفيظ  رحاوي 530909 447077

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحفيظة اوليمش530910 514314

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحفيظة دريواش530911 462042

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحمزة عوزة530912 387534

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحمزة اغبال530913 427826

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحمزة حوري530914 371372

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحمزة بوك530915 403772

ي530916 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحميد يعقوب  583159

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحميد الصابري530917 501666

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحميد بن عزوز530918 377803

ي530919
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحميد حماب 380531

ي530920 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحنان لحباب  601257

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحنان عرباوي530921 440527

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحنان خوالن530922 513502

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحورية افراس530923 582048

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخالد محبوب530924 499189

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخالد فاضل530925 635049

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخالد الغرداك530926 562015

ي530927
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخالد عدناب 465892
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ي530928
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخديجة  الصديق  436281

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخليل ندير530929 377192

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخولة شهيد530930 436841

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخولة اوزيوى530931 532827

ي530932
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخولة بلقرسر 412972

ي530933 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةدالل أيت حبيب  474466

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةدنيا بنموقية530934 364886

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةرابحة أغشوي530935 385101

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةرباب صائغ530936 476319

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةرجاء امزيري530937 477727

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةرجاء قدوري530938 386363

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةرشيد اوميكيل530939 580915

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةرشيد المدرع 530940 482289

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةرشيد موعوش530941 496315

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةرشيدة اقجيف530942 478231

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةرضوان  جالل 530943 397119

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةروقية زازول530944 582234

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةزكرياء حمي 530945 413271

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةزكرياء فرحات530946 474253

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةزهي  مزيان530947 606731

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةزهي  لمكيلدي530948 364485

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةزهي  وباري530949 380932

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةزوهي  دحمان530950 519122

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةزوهي  بن يادي530951 469228

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسارة سعيدي530952 453095

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسارة اغدو530953 472899

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسعاد كطوان530954 477851

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسعاد برقديش530955 364729

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسعاد العمراوي530956 369090

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسعاد اعضوش530957 485443

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسعيد  شكران530958 465403

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسفيان يشو530959 410109
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ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسفيان  الحرشاوي 530960 476753

ي530961
 
ف ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسفيان الشر 621133

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسفيان اشاد530962 475701

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسفيان صفوان530963 623266

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسفيان الفاضلي530964 609070

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسكينة  دحاوي530965 477219

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسكينة العمري530966 498830

ن530967 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسكينة مومي  408926

ن530968 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسلم اوحسي  368548

ي530969
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسلم صديق  418760

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسمية شاكري530970 389774

ة األنصاري 530971 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسمي  573666

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسناء عماري530972 371859

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسندس الهكاوي530973 553688

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسهام البوزكراي530974 465102

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسهام وحجوا530975 370255

ي 530976
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسهام حسبن 453943

ي530977
 
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسهام عراف 449631

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسهام الناجمي530978 447801

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسهام عرباوي530979 576120

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسومية زهراوي530980 472046

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسيدي بن الحسن بلحبيب530981 570713

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسيدي محمد موكيل530982 385620

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةشايمة ناض530983 395861

ي530984 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةصفاء زرايب  486236

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةصواب العمراوي530985 529996

ي530986
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةصوفيا البلغيب  374186

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةطارق اعبيد530987 570311

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةطارق بلعيدي530988 551249

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةطارق  بوغرارة 530989 424916

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعادل الغالب530990 402290

ي530991 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد اإلله  الحاج  418509
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ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد االله زين530992 388331

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد الحكيم علوي530993 411330

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد الحكيم خالص530994 479339

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد الحليم بلحسن530995 418013

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد الرحمان علوي530996 402415

ي530997 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد الصمد الخطاب  469293

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد الصمد  أحسو530998 387624

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد الصمد  أمادي530999 442938

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد العالي  قوب  ع531000 387681

ي531001
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد العالي ماب 426392

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد العزيز بعوي531002 430300

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد العزيز اجنيح531003 483512

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد العزيز بوالل531004 380136

ي531005
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد العلي  صديق  555676

قاوي531006 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد اللطيف  الشر 527938

ي531007 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد هللا النصي  372110

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد المجيد العم531008 450271

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد الموغيت مدنيب531009 583890

ي531010 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد الناض الحرصن 404670

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبداالله بوجداين531011 503738

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبداالله لبوج531012 438023

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبدالحق امعطي531013 516967

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبدالرحيم زيادي531014 575245

ي531015
 
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبدهللا عراف 461037

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبدهللا باداس531016 500504

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبدهللا الساكت531017 478585

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبي  بومسيس531018 407972

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبي  زكارية531019 534833

ي531020 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعثمان عرب  398900

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعثمان الشاوي 531021 401911

531022
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعدنان باعق  620524

فاوي531023 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعزالدين شر 514728
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ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعزالدين الشاهدي531024 620430

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعزالدين رموش531025 605865

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعزيز  سحان 531026 428116

ي531027
 
ف ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعزيز شر 445443

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعزيزة ايت جعا531028 397822

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعصام زوبي 531029 471793

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعالء الدين خونة531030 484012

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعلي ومحمود 531031 424351

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعلي ولحسن  بواقشاش 531032 373236

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعمر زلماط531033 482170

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعمر السعدي531034 385380

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعيىس باحوس531035 579518

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةغزالن أشمالل531036 462618

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةغزالن فرحات531037 477914

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةغزالن القباش531038 400800

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةغزالن قديري531039 393586

ي531040
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةغزالن حسبن 576921

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاتحة بوغزوال531041 448274

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفادي اعمر531042 586478

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة زيدي531043 484881

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة  رحيم531044 579262

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة مردا531045 613978

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة  موحنيطو531046 409840

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة  احزرير531047 612669

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة هبادي531048 478670

ي531049 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء   طهي  548358

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء احاحو531050 551275

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء  الرقياوي 531051 587558

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء بن المكي531052 558693

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفردوس اساد531053 553660

ي531054 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفريد علب  603927

ن531055 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفريد بوحسي  376641
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ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفوزية الرملي531056 552187

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفيصل سالك531057 373076

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةكريمة مروي531058 618252

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةكوثر موساوي531059 389710

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةلببن  لعميميش531060 468961

ازي 531061 ن ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةلمياء الي  464189

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةلمياء بليفاد531062 450956

ي531063
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةليل بلقرسر 413563

قاوي531064 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةليل الشر 371734

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةماجدة أحداف531065 371069

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحجوبة حميدي531066 533048

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحسن بهري531067 622538

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحسن محمدي531068 371696

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحسن  الغزلي 531069 385004

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحسن  المان 531070 400911

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحسن زمو531071 441985

ن الحرش531072 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحسي  435743

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد أيتبنعلي531073 472822

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد النشاطي531074 477171

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد أقزاز531075 461540

ي531076 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد حبيب  477237

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد بوحساين 531077 391089

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد الحدادي 531078 595328

ي531079
 
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد أفتاب 500321

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد باهر531080 476659

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد سالك 531081 435757

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد بلهواري531082 458241

ي531083
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد قنوف 450007

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد  أبويعقوب531084 509219

ي531085
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد البطاب 401956

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد اري    ح531086 559619

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد فضيل531087 402963
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ي531088 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد وهب  628876

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد خافو531089 386926

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد  مريوا 531090 450474

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد عطيف531091 387225

ي 531092 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد  القطب  374922

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد البوشتاوي531093 446267

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد ايت احساين531094 435465

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد عمري علوي531095 469992

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد أروين531096 403752

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد لعروسي531097 596091

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد غنواش531098 488481

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد مالجي531099 545601

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد  وعزيز531100 366019

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد  مشاط 531101 604327

ن لعسل531102 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد امي  456563

اف531103 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد كريم  شر 532263

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمراد بادر531104 554018

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم أسهلي531105 371388

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم  العرباوي531106 569199

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم وجدي531107 393657

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم لمان531108 407690

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم شيشاو531109 392882

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم ورزوق531110 513539

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم أدالوي531111 616033

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم ديكري531112 517562

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمصطقن فرحات531113 371848

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمعاد حجيب531114 426484

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمنال ساعد531115 571826

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمنية ابغيبغ531116 442906

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمني   مكاوي531117 392478

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمهدي صابي 531118 427526

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمهدي  الهكاوي 531119 389844
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ي531120 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمونية العب  382049

ي 531121
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمينة  بولماب 413741

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمينة   اناض 531122 629181

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنادية مرشيد531123 486026

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنادية ابدا531124 452055

ي531125
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنادية حوسر 451633

ي531126
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنجاة اسبيب  518126

ون531127 ن ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنجاة أحي  375287

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنجاة سبطري531128 489039

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنجية ضهري531129 526738

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنزهة العرباوي531130 435037

ي531131
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنشين الرمداب 469312

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنشين أوشقي 531132 375226

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنعيمة الهناوي531133 492780

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنعيمة ايكو531134 451186

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنورالدين لبيب531135 392196

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنورة  كريمي531136 527712

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنورة أوحماد531137 541727

ي531138
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهاجر البلغيب  512622

ي531139 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهاجر طهي  547243

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهاجر جعفر531140 518729

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهاجر مشنان531141 456835

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهاجر  عمار 531142 555105

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهجر  حناوي531143 446596

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهشام عجمي 531144 493182

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهشام هنتات531145 476126

ي531146 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةوداد  تراب  429036

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةوليد  الحنكاري531147 462883

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةياش برحيل 531148 471699

ن اخيطوش531149 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةياسي  378403

ي531150
ن
ن الماعوب ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةياسي  476048

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيشى أوزكاغ531151 405845
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ن شهري531152 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيسي  472338

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيوسف  ايت البشا 531153 445826

ي531154
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيوسف المعروف 530018

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيوسف السعودي531155 370874

ي531156 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيوسف الحاج  617476

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيوسف  بلكحلة531157 426861

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيوسف لغليمي531158 583941

ي531159
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيونس غنموب 630501

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيونس  عدال531160 394503

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيونس اعريش531161 428724

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيونس معروف531162 591980

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيونس الناضي531163 479569
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