
النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

سطات: إقلٌم1(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالسرحانً محمد33251082

سطات: إقلٌم2(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويعمران عبدالعال33241226ً

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة3(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبوٌهات أحمد33251228

سطات: إقلٌم4(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالشتٌوي عماد33241258

سطات: إقلٌم5(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبهلول المصطفى33231222

سطات: إقلٌم6(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالحسونً عبدالرحٌم33251001

سطات: إقلٌم7(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويعكو بن مرٌم33241230

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة8(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبوسلعت إحسان33241013

مدٌونة: إقلٌم9(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالزعٌم أٌوب33231372

سطات: إقلٌم10(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالساوي عادل33241281

المحمدٌة: عمالة11(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويطك احمد33231340

مدٌونة: إقلٌم12(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويزكار مرٌم33231169

سطات: إقلٌم13(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالعبدي ربٌعة33251090

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة14(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويمفتول حمزة33241167

سطات: إقلٌم15(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالتومً حفٌظة33241272

سطات: إقلٌم16(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانوينوزي مرٌم33241306

النواصر: إقلٌم17(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبكطٌبة امٌنة33241034

الحسنً الحً مقاطعة عمالة18(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويافركال فاضمة33251181

سطات: إقلٌم19(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويفري بوعزة33231119

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة20(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويعزٌزي سفٌان33231209

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة21(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويشعوب عزالدٌن33231060

سطات: إقلٌم22(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالسدراوي ٌاسٌن33231306

رشٌد موالي مقاطعات عمالة23(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالضعٌف هاجر33241319

الحسنً الحً مقاطعة عمالة24(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبوعبٌس زهرة33231379

سطات: إقلٌم25(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويعونً محمد33251002

سطات: إقلٌم26(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالهزكون أسماء33241159

بنسلٌمان: إقلٌم27(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويقرموشً غزالن33231380

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   
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 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنور سٌدي: إقلٌم28(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانوينجمً خدٌجة33231357

الشق عٌن مقاطعة عمالة29(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالعباسً عبدالجلٌل33241186

بنور سٌدي: إقلٌم30(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويعبادة عبدالعزٌز33241172

المحمدٌة: عمالة31(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالمعلوم مصطفى33231102

سطات: إقلٌم32(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبصار هجر33231232

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة33(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويصلبً طارق33231188

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة34(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويقرافً عادل33241041

سطات: إقلٌم35(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويكنٌري الرحمان عبد33251003

الجدٌدة: إقلٌم36(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويعروب نعٌمة33241326

الجدٌدة: إقلٌم37(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانوياٌوبً رحاب33251178

سطات: إقلٌم38(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويعتٌق سعٌدة33231328

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة39(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالدرٌوش خلٌل33241175

مدٌونة: إقلٌم40(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويأبار محمد33231114

سطات: إقلٌم41(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالصدٌق خالد33251060

المحمدٌة: عمالة42(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويولباشكو ماجدة33231080

بنور سٌدي: إقلٌم43(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالرطبً دنٌا33231331

سطات: إقلٌم44(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويكرام الصدٌق33251092

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة45(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويكرٌم هاجر33241078

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة46(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبالحبٌب سفٌان33251122

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة47(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالعثمانً عزالدٌن33231307

سطات: إقلٌم48(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويباحدو اسماعٌل33231150

سطات: إقلٌم49(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويشمشً رضوان33231096

مدٌونة: إقلٌم50(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويموقٌت اسماعٌل33241322

بنور سٌدي: إقلٌم51(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانوينفٌس سهام33251216

بنور سٌدي: إقلٌم52(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويحمزة محمد33251136

بنسلٌمان: إقلٌم53(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويمالح أمٌن33241106

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة54(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبوكال هدى33231057
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 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

الجدٌدة: إقلٌم55(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبوملحة حمزة33251193

بنور سٌدي: إقلٌم56(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانوينصٌف خدٌجة33231276

النواصر: إقلٌم57(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويشفٌق ادرٌس33231109

مدٌونة: إقلٌم58(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويموفوض خدٌجة33251013

النواصر: إقلٌم59(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانوينبٌل أٌوب33251135

مدٌونة: إقلٌم60(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويحسنً خدٌجة33241240

رشٌد موالي مقاطعات عمالة61(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويفراجً لطٌفة33251195

سطات: إقلٌم62(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويجمال المالك عبد33231189

رشٌد موالي مقاطعات عمالة63(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويٌشو اٌت الرزاق عبد33231208

بنور سٌدي: إقلٌم64(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويمبروك زهراء33231393

سطات: إقلٌم65(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبوعمامة الدٌن صالح33251046

برشٌد: إقلٌم66(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويحركات شٌماء33241321

بنور سٌدي: إقلٌم67(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالظرٌفً سفٌان33241270

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة68(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبعسا فاطمة33231033

برشٌد: إقلٌم69(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويلخرٌصً طارق33241315

مدٌونة: إقلٌم70(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالبرك نجاة33231020

بنور سٌدي: إقلٌم71(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبخلٌجة مٌنة33231383

سطات: إقلٌم72(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويكٌداي أٌوب33241045

رشٌد موالي مقاطعات عمالة73(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويعزواز كوثر33231014

سطات: إقلٌم74(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالطرابشً إسماعٌل33231011

سطات: إقلٌم75(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالدواحدي زهٌر33231398

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة76(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبنور حنان33251215

سطات: إقلٌم77(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالعروصً الزهراء فاطمة33231111

سطات: إقلٌم78(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالصاع بن حمزة33251139

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة79(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبگاري محسن33251177

سطات: إقلٌم80(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويخلوق كمال33241007

سطات: إقلٌم81(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويمرسلً نبٌل33231247
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اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

مدٌونة: إقلٌم82(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالرو لطٌفة33241115

سطات: إقلٌم83(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالمكاوي عثمان33231194

سطات: إقلٌم84(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويملٌن رانٌة33231192

بنور سٌدي: إقلٌم85(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويروادي وداد33231113

بنور سٌدي: إقلٌم86(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويوحٌدي السعدٌة33251120

سطات: إقلٌم87(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبوحفرة رضوان33231279

بنسلٌمان: إقلٌم88(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبحار عثمان33251180

سطات: إقلٌم89(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويعوفٌر سعٌد33251098

الحسنً الحً مقاطعة عمالة90(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالشادٌلً ٌوسف33241058

سطات: إقلٌم91(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويتجنٌت ادرٌس33231228

بنور سٌدي: إقلٌم92(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانوياخوان الزهراء فاطمة33231173

الجدٌدة: إقلٌم93(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالقامة ٌاسٌن33241239

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة94(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويخلفً بالل33231374

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة95(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويقرموشً أٌوب33241305

النواصر: إقلٌم96(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويلحمادي ٌونس33241231

بنسلٌمان: إقلٌم97(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالمنصوري الغفور عبد33231083

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة98(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالدٌن صواب كوثر33251222

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة99(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويعدنان أٌوب33231085

سطات: إقلٌم100(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالمعٌزي سعٌد33251155

النواصر: إقلٌم101(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويامهاوش عماد33241087

سطات: إقلٌم102(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويدقاقً سعٌد33231008

سطات: إقلٌم103(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويمنوار أٌمن33241252

سطات: إقلٌم104(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويزٌد محمد33231325

رشٌد موالي مقاطعات عمالة105(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويردٌل ٌاسر33231100

النواصر: إقلٌم106(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبٌبة حمٌد33251113

سطات: إقلٌم107(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالحنون أبو سعاد33241217

بنسلٌمان: إقلٌم108(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانوينافع ودٌع33231042
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سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

مدٌونة: إقلٌم109(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانوياجدي فتٌحة33231235

مدٌونة: إقلٌم110(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويكرومً محمد33241083

بنور سٌدي: إقلٌم111(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالزرادي عتٌقة33241311

برشٌد: إقلٌم112(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويزٌدان الزهراء فاطمة33241161

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة113(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويأجٌار كوثر33231183

رشٌد موالي مقاطعات عمالة114(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالفٌاللً مبارك33241238

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة115(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويوسناف كرٌم33241141

بنسلٌمان: إقلٌم116(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويعسراوي الوكٌلً ودٌع33241246

بنور سٌدي: إقلٌم117(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانوينزار عثمان33231198

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة118(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويمسعودي عتٌق33251152

بنور سٌدي: إقلٌم119(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويمهتاد سعٌدة33241313

برشٌد: إقلٌم120(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالحلٌمً عبدالوهاب33241134

النواصر: إقلٌم121(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالعلموسً سكٌنة33241308

بنسلٌمان: إقلٌم122(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالحمراوي ٌوسف33231009

النواصر: إقلٌم123(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبهدي مرٌم33251164

الجدٌدة: إقلٌم124(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويحٌد فدوى33251123

برشٌد: إقلٌم125(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالحاج بن خدٌجة33231175

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة126(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالفانً حمزة33241114

برشٌد: إقلٌم127(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانوياشنتً اٌوب33231206

برشٌد: إقلٌم128(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويعزوزي ٌوسف33241121

مدٌونة: إقلٌم129(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالطالب حنان33231302

برشٌد: إقلٌم130(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويدلٌل دنٌا33251175

رشٌد موالي مقاطعات عمالة131(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويوالطالب مرٌم33251110

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة132(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانوينادي غزالن33231176

الجدٌدة: إقلٌم133(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالبار نزهة33241247

برشٌد: إقلٌم134(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالمعروفً ابراهٌم33231341

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة135(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبنعلو لٌلى33241170
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

الجدٌدة: إقلٌم136(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالبركة سعٌد33241135

برشٌد: إقلٌم137(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانوينسٌسً المصطفى33231181

الجدٌدة: إقلٌم138(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالخٌر الجبار عبد33251089

برشٌد: إقلٌم139(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويعاوة عبدالناصر33231095

برشٌد: إقلٌم140(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويباحسٌنً محمد33241183

برشٌد: إقلٌم141(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالغازي عثمان33231105

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة142(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويكندول الصمد عبد33241119

برشٌد: إقلٌم143(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالرٌانً عبدالمجٌد33231041

الجدٌدة: إقلٌم144(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويكرمٌن ٌاسٌن33241208

الجدٌدة: إقلٌم145(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويحٌمذ جواد33241191

النواصر: إقلٌم146(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبلهٌبة خدٌجة33241333

الشق عٌن مقاطعة عمالة147(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويعرشً الدٌن صالح33241158

برشٌد: إقلٌم148(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبوزنبو لحسن33251111

برشٌد: إقلٌم149(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالزروالً رشٌد33231107

مدٌونة: إقلٌم150(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويابراهٌم أٌت خالد33231007

النواصر: إقلٌم151(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالبركاوي حلٌمة33231165

مدٌونة: إقلٌم152(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويزهلً عبدالعظٌم33241271

النواصر: إقلٌم153(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويكرماوي زٌنب33241023

برشٌد: إقلٌم154(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالجزٌري عبدالرحٌم33231217

الحسنً الحً مقاطعة عمالة155(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويفشتال محمد33241278

برشٌد: إقلٌم156(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويلشهب ابتسام33241108

النواصر: إقلٌم157(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويسوي سعٌد33241331

برشٌد: إقلٌم158(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويمنٌانً محمد33231044

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة159(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالزٌانً ابراهٌم33241259

النواصر: إقلٌم160(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالصاحبً العرب33231142ً

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة161(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويقرٌن حنان33231248

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة162(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالدرٌوش محمد33231098
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة163(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويسهاب الغزوان33241082ً

النواصر: إقلٌم164(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويأنواري أنس33241182

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة165(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويدلٌل انوار33231351

مدٌونة: إقلٌم166(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويلحسن اٌت عل33231120ً

النواصر: إقلٌم167(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبرٌك اٌت عائشة33241296

الشق عٌن مقاطعة عمالة168(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويشعاٌب بن إلهام33251188

رشٌد موالي مقاطعات عمالة169(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويمومنً حسناء33251053

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة170(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويطوبً عبدالرحٌم33241265

مدٌونة: إقلٌم171(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالٌوبً جواد33241014

الحسنً الحً مقاطعة عمالة172(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويعزٌزي ابتسام33251134

الشق عٌن مقاطعة عمالة173(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويأوخً الفتاح عبد33251080

الشق عٌن مقاطعة عمالة174(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويبومارٌة اٌجة33231283

مدٌونة: إقلٌم175(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويفظوال أٌوب33241018

مدٌونة: إقلٌم176(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالحسٌن أٌت رضوان33231213

مدٌونة: إقلٌم177(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويالعراقً أٌوب33231138

مدٌونة: إقلٌم178(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانويلحمر ابراهٌم33231048

مدٌونة: إقلٌم179(ة)ناجحاالجتماعٌاتالثانوياراوي ٌوسف33241285

النواصر: إقلٌم1(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالمزابً بن أٌمن38351284

النواصر: إقلٌم2(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالفالح العفاقً هللا عبد38351029

الجدٌدة: إقلٌم3(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويزروالً اٌوب38351283

الجدٌدة: إقلٌم4(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويمولودي سلمى38351069

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة5(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالٌاس المهدي38351406

الجدٌدة: إقلٌم6(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويعبدالرحمانً محمد38361060

الشق عٌن مقاطعة عمالة7(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويطوال حمزة38351382

المحمدٌة: عمالة8(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويعلً اٌت الكرٌم عبد38351125

المحمدٌة: عمالة9(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويبودٌب االاله عبد38361127

النواصر: إقلٌم10(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويفارس ٌاسٌن38361090
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

النواصر: إقلٌم11(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالحدادي اسماء38351280

الجدٌدة: إقلٌم12(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانوياراوي الحسن38351342

سطات: إقلٌم13(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويادحمو سعٌد38351020

سطات: إقلٌم14(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويبوبكر بن مرٌم38351334

الشق عٌن مقاطعة عمالة15(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويمفضل احمد38351104

سطات: إقلٌم16(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويمنضوري هللا عبد38351113

النواصر: إقلٌم17(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويوحمان اٌت حمزة38361097

الجدٌدة: إقلٌم18(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالكردودي سكٌنة38361308

سطات: إقلٌم19(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويبوطاهر محمد38361125

النواصر: إقلٌم20(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويحضرامً حسناء38351401

سطات: إقلٌم21(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانوينقاش الحسن38351166

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة22(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانوياجلٌلٌم محمد38361162

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة23(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويمطر فتٌحة38351041

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة24(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانوياإلدرٌسً بشرى38351178

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة25(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويلغفاري عمر38361305

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة26(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويقروان مروة38361156

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة27(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويبوحٌكون محمد38351070

بنور سٌدي: إقلٌم28(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويمرجان نورالدٌن38361116

بنور سٌدي: إقلٌم29(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالوفدي حمزة38351156

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة30(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويعاشق سعاد38351162

سطات: إقلٌم31(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويغمري الزهراء فاطمة38351432

بنسلٌمان: إقلٌم32(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويبنة مرٌمة38351194

النواصر: إقلٌم33(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويعامر زكرٌاء38361027

بنسلٌمان: إقلٌم34(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويمبروك خلٌل38361152

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة35(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويعبوبً حمزة38361103

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة36(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالكداري رجاء38361061

مسٌك ابن مقاطعات عمالة37(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالسكوري رجاء38351425
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

مدٌونة: إقلٌم38(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويبالحجام مصطفى38351054

بنور سٌدي: إقلٌم39(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالوالً أمٌن محمد38351147

الجدٌدة: إقلٌم40(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالحرٌري عبدالحفٌظ38351416

رشٌد موالي مقاطعات عمالة41(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويبلبل أٌوب38361014

النواصر: إقلٌم42(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويخلدون محسن38351348

مدٌونة: إقلٌم43(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويحشادي ٌوسف38351239

النواصر: إقلٌم44(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالمزكٌطً محمد38351363

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة45(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويونٌك مصطفى38351136

بنسلٌمان: إقلٌم46(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويقسطاس سارة38351128

بنسلٌمان: إقلٌم47(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانوياالدرٌسً فاطنة38361297

المحمدٌة: عمالة48(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويأفٌس محمد38351046

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة49(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالفقٌري نادٌة38351017

سطات: إقلٌم50(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويحافٌظ محمد38361002

الشق عٌن مقاطعة عمالة51(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويأخراز الحفٌظ عبد38361143

سطات: إقلٌم52(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويحربً ٌوسف38351134

سطات: إقلٌم53(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويجلولً توفٌق38351369

النواصر: إقلٌم54(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويشادلً هاجر38361194

الشق عٌن مقاطعة عمالة55(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالكعبوش عمر38351042

مدٌونة: إقلٌم56(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالزربة عبداإلله38351043

الجدٌدة: إقلٌم57(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالنافعً حمزة38361303

سطات: إقلٌم58(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويازنٌدي الرزاق عبد38361011

سطات: إقلٌم59(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويازنض الحمٌد عبد38351403

سطات: إقلٌم60(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويدهبً محمد38361274

سطات: إقلٌم61(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويجرمونً فوزٌة38351345

الجدٌدة: إقلٌم62(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالهاللً الواحد عبد38361043

الجدٌدة: إقلٌم63(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالحومٌدي زهٌر38361277

الشق عٌن مقاطعة عمالة64(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالودان عادل38361057
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم65(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويحنٌف المهدي38361056

الجدٌدة: إقلٌم66(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويأباٌزٌد مرٌم38361245

سطات: إقلٌم67(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالرخاوي الكبٌر محمد38361324

سطات: إقلٌم68(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويأكومً سومٌة38351385

سطات: إقلٌم69(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالحمداوي الدٌن صالح38351421

الجدٌدة: إقلٌم70(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالقاسمً خلٌل ابراهٌم38361214

بنور سٌدي: إقلٌم71(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويشاكر سفٌان38351412

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة72(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويأنزٌد مرٌم38361331

سطات: إقلٌم73(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالبسطً عبدالواحد38361076

سطات: إقلٌم74(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويخبٌر محسن38361186

بنور سٌدي: إقلٌم75(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويهاشم حلٌمة38361269

سطات: إقلٌم76(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويلحنوش المهدي38351358

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة77(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالبحري فاطمة38351433

سطات: إقلٌم78(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويجاوي زهرة38361081

بنور سٌدي: إقلٌم79(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالحالوي احمد38351103

سطات: إقلٌم80(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالدومً الزهراء فاطمة38351393

رشٌد موالي مقاطعات عمالة81(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالواقً شٌماء38361256

مدٌونة: إقلٌم82(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويعرود ٌوسف38361239

بنسلٌمان: إقلٌم83(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويكوفرى اٌت ٌاسٌن38361066

سطات: إقلٌم84(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانوي البوبكري سمٌرة38351068

رشٌد موالي مقاطعات عمالة85(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالعباسً ابتسام38361018

مدٌونة: إقلٌم86(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويبنعبوش ٌاسٌن38351060

بنسلٌمان: إقلٌم87(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويعبداالوي بلقاسم38351203

مسٌك ابن مقاطعات عمالة88(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويهوري حلٌمة38351430

سطات: إقلٌم89(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويمسعود ابراهٌم38351091

سطات: إقلٌم90(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويابوفارس محمد38351380

برشٌد: إقلٌم91(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالمسعودي ٌوسف38361182
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

برشٌد: إقلٌم92(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانوياطمٌطم شٌماء38361136

مدٌونة: إقلٌم93(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويحٌمودة هشام38361244

سطات: إقلٌم94(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالدالل محمد38351077

رشٌد موالي مقاطعات عمالة95(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويشعبً هاجر38361343

رشٌد موالي مقاطعات عمالة96(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانوينهراوي عمر38351198

الجدٌدة: إقلٌم97(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالتكتً زكرٌاء38361093

برشٌد: إقلٌم98(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويبوسٌل اٌت محمد38361113

مدٌونة: إقلٌم99(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالحدادي الواحد عبد38351320

برشٌد: إقلٌم100(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالعزاوي الحسن38361131

الجدٌدة: إقلٌم101(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانوياسمخ الواحد عبد38361191

سطات: إقلٌم102(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويتمام رشٌد38361042

رشٌد موالي مقاطعات عمالة103(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويعقٌل خدٌجة38351214

سطات: إقلٌم104(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويصادٌق ٌاسٌن38361175

رشٌد موالي مقاطعات عمالة105(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويورشان احمد38351160

مدٌونة: إقلٌم106(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويصدٌقً المغٌث عبد38351337

الجدٌدة: إقلٌم107(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالدٌن جمال سكٌنة38351270

الجدٌدة: إقلٌم108(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالغالمً سعٌد38351217

مدٌونة: إقلٌم109(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالعسري مرٌم38351086

مدٌونة: إقلٌم110(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالعفانً عتٌقة38351321

الجدٌدة: إقلٌم111(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويحسنوي الزهراء فاطمة38351407

مدٌونة: إقلٌم112(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويحبٌب أٌوب38361096

مدٌونة: إقلٌم113(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويملوك الصمد عبد38351359

الجدٌدة: إقلٌم114(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالتٌرسوتً محمد38361023

الجدٌدة: إقلٌم115(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانوياالدرٌسً حمزة38351150

مدٌونة: إقلٌم116(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويعدنان حمزة38361037

مدٌونة: إقلٌم117(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويبخالق بوشرة38361219

الجدٌدة: إقلٌم118(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانوينظٌف خدٌجة38351302
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

مدٌونة: إقلٌم119(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويعواد أحمد38351144

مدٌونة: إقلٌم120(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويأٌوبً الرزاق عبد38361215

بنور سٌدي: إقلٌم121(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويعاٌدي خدٌجة38351140

مدٌونة: إقلٌم122(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالعصمً نهٌلة38351395

بنور سٌدي: إقلٌم123(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويأمٌن عٌسى38351326

مدٌونة: إقلٌم124(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويبراس الهادي عبد38351148

بنور سٌدي: إقلٌم125(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويالنوحً رشٌد38351033

بنور سٌدي: إقلٌم126(ة)ناجحاالسالمٌة التربٌةالثانويامعردة محمد38351231

سطات: إقلٌم1(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويوساس الحمٌد عبد42441337

الحسنً الحً مقاطعة عمالة2(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويشماع خدٌجة42431354

الجدٌدة: إقلٌم3(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويزحنونً اسامة42441168

مدٌونة: إقلٌم4(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبوداودي ادرٌس42431298

الحسنً الحً مقاطعة عمالة5(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالقادر اوعبد مرٌم42431307

برشٌد: إقلٌم6(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالمستبشري شٌماء42431269

بنسلٌمان: إقلٌم7(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالعشلوج شٌماء42431282

سطات: إقلٌم8(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانوياجعمام هدى42451283

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة9(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويمزاوي اناس42451317

النواصر: إقلٌم10(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالمسقً سهٌل42431338

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة11(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانوياالمٌن بن رٌم42451303

مدٌونة: إقلٌم12(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبدالن حمزة42451075

مدٌونة: إقلٌم13(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبلعزٌز عادل42451099

مسٌك ابن مقاطعات عمالة14(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالسعودي سناء42441004

سطات: إقلٌم15(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويابراغ ابراهٌم42431341

مدٌونة: إقلٌم16(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانوياالوسً مرٌم42431284

الحسنً الحً مقاطعة عمالة17(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويخلدون ابن الزهراء فاطمة42431304

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة18(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبوخار حمزة42441297

النواصر: إقلٌم19(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويربٌعً أسامة42431319
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة20(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبوعوٌن امال42451293

برشٌد: إقلٌم21(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويعبٌدة عثمان42451249

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة22(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالرشٌد لٌلى42431275

الحسنً الحً مقاطعة عمالة23(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويأوزنو كرٌم42441211

الحسنً الحً مقاطعة عمالة24(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويقرمان محمد42431344

برشٌد: إقلٌم25(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالحاٌكً اٌوب42451329

رشٌد موالي مقاطعات عمالة26(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويتشتً نهٌلة42451304

سطات: إقلٌم27(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبوسجدة هشام42451242

الجدٌدة: إقلٌم28(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالعطٌري ٌوسف42441316

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة29(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانوينبات كوثر42451131

سطات: إقلٌم30(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويفري ابراهٌم42451098

مدٌونة: إقلٌم31(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويطراد أشرف42451282

المحمدٌة: عمالة32(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويكورو زهٌر42441136

النواصر: إقلٌم33(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويدغوغً وجدان42431331

بنور سٌدي: إقلٌم34(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويشرٌف خدٌجة42431348

مدٌونة: إقلٌم35(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالعرفاوي ٌوسف42441165

برشٌد: إقلٌم36(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبوقب بوشعٌب42431187

سطات: إقلٌم37(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويعمر الٌوس42451325ً

مدٌونة: إقلٌم38(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالذهبً شٌماء42431237

برشٌد: إقلٌم39(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالدرس أنس42431294

برشٌد: إقلٌم40(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويقادٌري حمزة42431149

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة41(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويتسغرٌن ٌحٌى42451308

سطات: إقلٌم42(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالشرقاوي عزٌز42451166

النواصر: إقلٌم43(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويسند فهد42441318

النواصر: إقلٌم44(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالفاسً ٌوسف42431279

سطات: إقلٌم45(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانوياعطٌة ٌحٌى42451177

النواصر: إقلٌم46(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويأوعٌشة أنس42451109
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة47(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويزركلً ابتسام42431246

سطات: إقلٌم48(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويلكراٌمً مروان42451243

مسٌك ابن مقاطعات عمالة49(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويكمٌل معاذ42431263

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة50(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويباكري مرٌم42431206

النواصر: إقلٌم51(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالصادٌقً سلمى42451253

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة52(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالطالبً الزرق نهى42451330

مسٌك ابن مقاطعات عمالة53(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالروام رضا محمد42431196

سطات: إقلٌم54(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويكوزي برادة ٌحٌى42431297

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة55(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالدٌن تاج ٌونس42451302

مسٌك ابن مقاطعات عمالة56(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالخامسً امٌنة42431303

الجدٌدة: إقلٌم57(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبوهال ٌاسر42441324

سطات: إقلٌم58(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويناصر اٌت ٌونس42451059

المحمدٌة: عمالة59(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويعلً بن اٌت أمٌمة42431166

النواصر: إقلٌم60(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويٌوسفً منال42451338

سطات: إقلٌم61(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالبشاري نوفل42431091

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة62(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبوثلجة لطرش سلمى42451290

بنور سٌدي: إقلٌم63(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالحمومً الرداد42441254

المحمدٌة: عمالة64(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويزماح محمد42451137

بنور سٌدي: إقلٌم65(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانوينورالدٌن لبنى42451235

النواصر: إقلٌم66(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويخربوش محمد42451261

الجدٌدة: إقلٌم67(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالشمشامً هجر42431335

إلٌاس42431248 المحمدٌة: عمالة68(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالعسالً ٌ 

سطات: إقلٌم69(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويفٌساح اٌمان42431228

بنسلٌمان: إقلٌم70(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويطمار عٌن أنس42431080

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة71(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبصٌري الدٌن حسام42441138

سطات: إقلٌم72(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانوينزار الزهراء فاطمة42451018

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة73(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويزوكاغ سعاد42451248
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم74(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالذهبً أحمد42451187

سطات: إقلٌم75(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويزهراوي نبٌل42451044

مدٌونة: إقلٌم76(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبوكرٌعة أمنٌة42431207

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة77(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويشهٌب زكرٌاء42451316

المحمدٌة: عمالة78(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويغرابو أٌوب42431333

برشٌد: إقلٌم79(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويباهمو محمد42441069

الجدٌدة: إقلٌم80(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالزهاري الدٌن بدر42451296

رشٌد موالي مقاطعات عمالة81(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويعاقٌل خدٌجة42441163

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة82(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويلطفً زٌنب42451322

الجدٌدة: إقلٌم83(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانوياحماد اٌت معاد42431036

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة84(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويمغاري ٌونس42431223

رشٌد موالي مقاطعات عمالة85(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبكاري كوثر42451116

بنسلٌمان: إقلٌم86(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالغزالً عبدالحق42431014

رشٌد موالي مقاطعات عمالة87(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويقنطاري أشرف42431276

بنور سٌدي: إقلٌم88(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويحسنً أحالم42441129

رشٌد موالي مقاطعات عمالة89(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالخالدي سلمى42431342

برشٌد: إقلٌم90(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالمسعٌد عبدالعال42441064ً

النواصر: إقلٌم91(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويحمدي الرزاق عبد42441271

رشٌد موالي مقاطعات عمالة92(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويطرباج الزهراء فاطمة42441325

مدٌونة: إقلٌم93(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويمسقٌم محمد42431159

سطات: إقلٌم94(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويعسعوس حمزة42451239

النواصر: إقلٌم95(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويداودي أشرف42441308

رشٌد موالي مقاطعات عمالة96(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويصلٌحً خدٌجة42451264

النواصر: إقلٌم97(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالنعناع ولد رضى42441259

رشٌد موالي مقاطعات عمالة98(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويجامعً العامري ٌوسف42451142

النواصر: إقلٌم99(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويجداب رضوان42441302

مدٌونة: إقلٌم100(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويأكركاو أٌوب42441021
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم101(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالشامً محسن42451132

مدٌونة: إقلٌم102(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالروزي أسامة42441333

بنور سٌدي: إقلٌم103(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويحمدونً المصطفى42441180

الجدٌدة: إقلٌم104(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالقانون رشٌد42451007

رشٌد موالي مقاطعات عمالة105(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويصانصً عائشة42431293

رشٌد موالي مقاطعات عمالة106(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويدباب سهام42431308

برشٌد: إقلٌم107(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبنانً رٌم42441336

برشٌد: إقلٌم108(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويخبلة هناء42431322

رشٌد موالي مقاطعات عمالة109(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويامقشو فاضمة42441311

بنور سٌدي: إقلٌم110(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويهٌلً اٌوب42431002

بنسلٌمان: إقلٌم111(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالرشٌدي ابراهٌم42431233

سطات: إقلٌم112(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالرامً ٌونس42451117

سطات: إقلٌم113(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويمبسط ٌوسف42441293

سطات: إقلٌم114(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانوياطوٌف عال42451119ً

الجدٌدة: إقلٌم115(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويقدمٌر سكٌنة42451209

رشٌد موالي مقاطعات عمالة116(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانوينوري دنٌا42451326

رشٌد موالي مقاطعات عمالة117(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالنجاري بدرالدٌن42451083

رشٌد موالي مقاطعات عمالة118(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويادغاي منصف42451158

رشٌد موالي مقاطعات عمالة119(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويرٌان أشرف42441303

مدٌونة: إقلٌم120(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانوياعكٌدة بن اٌمن42431235

سطات: إقلٌم121(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويجمٌل خدٌجة42441245

مدٌونة: إقلٌم122(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويمالكً ٌاسر42451260

برشٌد: إقلٌم123(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويشهٌر عبدهللا42441299

مدٌونة: إقلٌم124(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويهنداش وفاء42451188

النواصر: إقلٌم125(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويونصر معاد42451090

مدٌونة: إقلٌم126(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويدادة زكرٌاء42451311

سطات: إقلٌم127(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالموخ ٌوسف42451165
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

مدٌونة: إقلٌم128(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويعلو صابرة42431214

برشٌد: إقلٌم129(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبابا خلٌل42441255

بنسلٌمان: إقلٌم130(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبوهلً إٌمان42441260

مدٌونة: إقلٌم131(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبعدي بالل42451301

سطات: إقلٌم132(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبوضرٌف امٌن42441243

سطات: إقلٌم133(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالصدٌقً إلٌاس42451054

الجدٌدة: إقلٌم134(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبٌولً رضى42441327

مدٌونة: إقلٌم135(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويكصرى اسامة42451193

بنور سٌدي: إقلٌم136(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويصبار نورة42441160

مدٌونة: إقلٌم137(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويشوٌخان انس42441147

الجدٌدة: إقلٌم138(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويجدالن خدٌجة42451065

النواصر: إقلٌم139(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانوينبٌه أٌوب42431291

بنسلٌمان: إقلٌم140(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبنهندٌل رضا42441170

برشٌد: إقلٌم141(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويغضٌف شٌماء42451314

النواصر: إقلٌم142(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويكرٌب ابراهٌم42431264

سطات: إقلٌم143(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالسبطً هاجر42451250

بنسلٌمان: إقلٌم144(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويأمرهون محمد42451217

سطات: إقلٌم145(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويرزقً الزهراء فاطمة42451010

برشٌد: إقلٌم146(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويثابت أٌوب42451022

بنور سٌدي: إقلٌم147(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويأزهار عمر42441134

برشٌد: إقلٌم148(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويكودٌال إلٌاس42441197

الجدٌدة: إقلٌم149(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويعائشة بن المهدي42431117

بنور سٌدي: إقلٌم150(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويعرٌف ماهر42441082

بنور سٌدي: إقلٌم151(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويداندان امٌن42431172

سطات: إقلٌم152(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويكنون أسماء42431315

الجدٌدة: إقلٌم153(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانوينجاد حاتم42441179

بنسلٌمان: إقلٌم154(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويشفٌقً أسامة42431262
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم155(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالرحٌم فتح زكرٌاء42431001

سطات: إقلٌم156(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالمعاشً بن توفٌق42441286

سطات: إقلٌم157(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويحراث سامٌة42431255

سطات: إقلٌم158(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويطٌبً الزهراء فاطمة42451011

بنور سٌدي: إقلٌم159(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويمشكور ٌوسف42451145

سطات: إقلٌم160(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويمعز لبنى42431274

سطات: إقلٌم161(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبلقاسم حاتم42431194

سطات: إقلٌم162(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبنطناز حمزة42451328

الجدٌدة: إقلٌم163(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبنأسد أمٌن42431198

بنور سٌدي: إقلٌم164(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويحلوي اسماء42441125

الجدٌدة: إقلٌم165(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويلعنٌا سهٌل42451125

سطات: إقلٌم166(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانوياموداٌن طه42451278

الجدٌدة: إقلٌم167(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويعمر بن شكٌب42431046

الجدٌدة: إقلٌم168(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويانجوي عائشة محمد42451233

بنور سٌدي: إقلٌم169(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالزاوي فؤاد42431265

بنور سٌدي: إقلٌم170(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالزوهرة بن لٌلى42431243

بنور سٌدي: إقلٌم171(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويعبور محمد42451247

بنور سٌدي: إقلٌم172(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويجرٌر عدنان42431336

بنور سٌدي: إقلٌم173(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويمروشً ٌونس42431147

بنور سٌدي: إقلٌم174(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويعلوي الزهراء فاطمة42441314

بنور سٌدي: إقلٌم175(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويمدلمان أسامة42441212

بنور سٌدي: إقلٌم176(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالحسونً عالء42451194

بنور سٌدي: إقلٌم177(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالصبري سمٌرة42451202

بنور سٌدي: إقلٌم178(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالحافظون مرٌم42441137

بنور سٌدي: إقلٌم179(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويخامرة ٌونس42451016

بنور سٌدي: إقلٌم180(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانوياالدرٌسً المهدي42431185

بنور سٌدي: إقلٌم181(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويقاسٌم جنات42431356
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنور سٌدي: إقلٌم182(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالٌحٌاوي انصاف42451279

بنور سٌدي: إقلٌم183(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويكامٌلً فرٌد42451002

بنور سٌدي: إقلٌم184(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالناجً محمد42451160

بنور سٌدي: إقلٌم185(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويبوسنوس حمزة42431138

بنور سٌدي: إقلٌم186(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويسحنون أٌوب42441187

بنور سٌدي: إقلٌم187(ة)ناجحالبدنٌة التربٌةالثانويالدبً سعٌد42431181

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة1(ة)ناجحالتكنولوجٌاالثانويحركات اكرام36341023

الحسنً الحً مقاطعة عمالة2(ة)ناجحالتكنولوجٌاالثانويلطٌف الدٌن صالح36341008

برشٌد: إقلٌم3(ة)ناجحالتكنولوجٌاالثانويالرحٌم عبد سعٌدة36341010

مدٌونة: إقلٌم4(ة)ناجحالتكنولوجٌاالثانويشكور عادل36341002

بنور سٌدي: إقلٌم5(ة)ناجحالتكنولوجٌاالثانويعبٌد اكرام36341032

الحسنً الحً مقاطعة عمالة1(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوياعلً الحسٌن34271026

الجدٌدة: إقلٌم2(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويعشاق شرف34271087

النواصر: إقلٌم3(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالفائز نورالدٌن34271281

الحسنً الحً مقاطعة عمالة4(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبوكرٌن هدى34271265

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة5(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالمعطاوي زٌنب34271247

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة6(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويازهوري سلمى34271143

الجدٌدة: إقلٌم7(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويتهامً رٌحانة34271300

سطات: إقلٌم8(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالطاقً نعٌمة34271031

سطات: إقلٌم9(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويمسٌعٌد ماالعٌنٌن34271185

الجدٌدة: إقلٌم10(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالحبٌبً سكٌنة34271095

الجدٌدة: إقلٌم11(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالناصري محمد34271067

سطات: إقلٌم12(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويلمسعدي ابتسام34271193

النواصر: إقلٌم13(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويحٌرش مسعود34271048

برشٌد: إقلٌم14(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويدادس خالد34271270

المحمدٌة: عمالة15(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويشهبون هجر34271057

بنور سٌدي: إقلٌم16(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويعبار فاطمة34271104
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة17(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويرفٌق وصال34271297

بنسلٌمان: إقلٌم18(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالهشامً ٌاسر34271304

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة19(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالراش كوثر34271215

رشٌد موالي مقاطعات عمالة20(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويفحشوش سفٌان34271138

رشٌد موالي مقاطعات عمالة21(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويقاصد شٌماء34271219

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة22(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويشٌوخ اسامة34271242

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة23(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالحرشً ٌونس34271250

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة24(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويرجاح العزٌز عبد34271005

الجدٌدة: إقلٌم25(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبولعالم بدر34271024

الجدٌدة: إقلٌم26(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويمفتاح نعٌمة34271123

الجدٌدة: إقلٌم27(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويعشاق حسن34271075

رشٌد موالي مقاطعات عمالة28(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويجباري نهٌلة34271254

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة29(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويابودراع كرٌم34271240

المحمدٌة: عمالة30(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويلحواض أشرف34271175

الحسنً الحً مقاطعة عمالة31(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبرحٌلة نورى34271286

سطات: إقلٌم32(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالنعٌمً عزٌز34271257

المحمدٌة: عمالة33(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالفنانً خدٌجة34271061

الجدٌدة: إقلٌم34(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالباللً عمر34271243

سطات: إقلٌم35(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويكابة أٌت إٌمان34271059

مدٌونة: إقلٌم36(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالمودن إكرام34271220

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة37(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويموالي اٌت هاجر34271204

سطات: إقلٌم38(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوينٌابً المهدي34271076

المحمدٌة: عمالة39(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويامرشٌش محمد34271063

سطات: إقلٌم40(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويصدقً وئام34271303

بنسلٌمان: إقلٌم41(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبري لبنى34271198

بنسلٌمان: إقلٌم42(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالهروش عل34271167ً

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة43(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبوفاس وفاء34271133
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

النواصر: إقلٌم44(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالزركانً عمرو34271038

الحسنً الحً مقاطعة عمالة45(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويادحٌم أمٌمة34271283

الحسنً الحً مقاطعة عمالة46(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويامعٌفً سعد34271091

رشٌد موالي مقاطعات عمالة47(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويخاٌوسف أٌت خدٌجة34271164

المحمدٌة: عمالة48(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويكتاب شٌماء34271011

رشٌد موالي مقاطعات عمالة49(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالبكري خدٌجة34271298

سطات: إقلٌم50(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويلورٌشً خدٌجة34271074

سطات: إقلٌم51(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالعسكري حمزة34271009

سطات: إقلٌم52(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويشرادي شٌماء34271160

رشٌد موالي مقاطعات عمالة53(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبوٌغجدن نهٌلة34271139

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة54(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالطلحوي عمر34271045

مدٌونة: إقلٌم55(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالبٌضاوي محمد34271271

الحسنً الحً مقاطعة عمالة56(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويحجً خلٌل34271097

رشٌد موالي مقاطعات عمالة57(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالناوي جوهرة34271279

برشٌد: إقلٌم58(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويخاطٌب زٌنب34271256

المحمدٌة: عمالة59(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويفسٌس مرٌم34271181

برشٌد: إقلٌم60(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويٌمان أشرف34271008

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة61(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويرحمون سكٌنة34271130

برشٌد: إقلٌم62(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالمربوح مرٌم34271100

المحمدٌة: عمالة63(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويباهً زكرٌاء34271149

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة64(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويفوقاري ٌونس34271035

رشٌد موالي مقاطعات عمالة65(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالكمٌت حسناء34271183

رشٌد موالي مقاطعات عمالة66(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالدغوش ٌوسف34271096

النواصر: إقلٌم67(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويسراي اٌوب34271221

الحسنً الحً مقاطعة عمالة68(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبلعزٌز شٌماء34271036

الجدٌدة: إقلٌم69(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويوالحاج بلعٌد34271118

الشق عٌن مقاطعة عمالة70(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبٌسنكار أمٌمة34271260
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم71(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويجادي رومٌساء34271103

الحسنً الحً مقاطعة عمالة72(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالشواطً فرح34271276

المحمدٌة: عمالة73(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويناصف ماجدة34271141

بنور سٌدي: إقلٌم74(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالدٌانً إشراق34271191

الجدٌدة: إقلٌم75(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويفتوح كوثر34271277

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة76(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوياباهنً محمد34271030

الجدٌدة: إقلٌم77(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبنجابر اٌمان34271289

برشٌد: إقلٌم78(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبوخرٌص اٌمان34271252

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة79(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالفقٌر ٌاسٌن34271019

سطات: إقلٌم80(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبتخاسً سعد34271006

مدٌونة: إقلٌم81(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوياالزرق خولة34271121

بنسلٌمان: إقلٌم82(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويلقطارنً احالم34271207

رشٌد موالي مقاطعات عمالة83(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويحمٌدي لٌلى34271253

بنسلٌمان: إقلٌم84(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويسدٌقً شٌماء34271213

الشق عٌن مقاطعة عمالة85(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبوراس ابتسام34271292

المحمدٌة: عمالة86(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويلشهب حنان34271294

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة87(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويعٌاد سكٌنة34271080

مدٌونة: إقلٌم88(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالبٌار خولة34271205

النواصر: إقلٌم89(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوياٌحٌى محند اٌت نورة34271249

سطات: إقلٌم90(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويرشٌدي حسام34271239

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة91(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالفطامً محسن34271078

الجدٌدة: إقلٌم92(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويخلٌلً الزهراء فاطمة34271234

المحمدٌة: عمالة93(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوياألنصاري مصعب34271065

سطات: إقلٌم94(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويموفٌدي اٌوب34271111

سطات: إقلٌم95(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالحارٌت أسامة34271082

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة96(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويارشٌد صالحة34271147

مدٌونة: إقلٌم97(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوينصٌب اٌمان34271084
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة98(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبنوي وئام34271272

المحمدٌة: عمالة99(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالعبرات صاٌلة34271278

مدٌونة: إقلٌم100(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالحسناوي هدى34271209

مدٌونة: إقلٌم101(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويسنوسً السعدٌة34271135

سطات: إقلٌم102(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويكمٌلً محمد34271007

الجدٌدة: إقلٌم103(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالصوفً نورة34271200

سطات: إقلٌم104(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويهدوب محمد34271140

المحمدٌة: عمالة105(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوياالوراق هجر34271284

بنور سٌدي: إقلٌم106(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالوفدي إٌمان34271188

بنسلٌمان: إقلٌم107(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويتوفٌق خدٌجة34271013

بنور سٌدي: إقلٌم108(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويتمٌم سكٌنة34271132

النواصر: إقلٌم109(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالنولً كوثر34271102

بنسلٌمان: إقلٌم110(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوياشعابً هاجر34271041

الجدٌدة: إقلٌم111(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويرضوان الٌاس34271137

الجدٌدة: إقلٌم112(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالباهً محمد34271222

الجدٌدة: إقلٌم113(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالعلوي لفحل اكرام34271113

الجدٌدة: إقلٌم114(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالفقٌر اإلله عبد34271162

بنسلٌمان: إقلٌم115(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويمغفور اسامة34271154

بنسلٌمان: إقلٌم116(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويمحامدي اٌمان34271210

سطات: إقلٌم117(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويغزلً محمد34271178

مدٌونة: إقلٌم118(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويمستور أمٌن34271124

بنسلٌمان: إقلٌم119(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويادعدي مرٌم34271259

النواصر: إقلٌم120(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويعال بن اٌمان34271171

مدٌونة: إقلٌم121(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويفارس ضحى34271267

مدٌونة: إقلٌم122(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبوكرٌن هند34271264

بنسلٌمان: إقلٌم123(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالخٌاطً اكرام34271037

سطات: إقلٌم124(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويزٌدان ابراهٌم34271151
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

مدٌونة: إقلٌم125(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويقورٌفلة خولة34271231

سطات: إقلٌم126(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويناصر عثمان34271163

الجدٌدة: إقلٌم127(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويابعقٌل مرٌم34271021

مدٌونة: إقلٌم128(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالصادقً فاطمة34271179

مدٌونة: إقلٌم129(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويلمخنت فدوى34271214

برشٌد: إقلٌم130(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويهٌدر الغزوان34271134ً

مدٌونة: إقلٌم131(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويصادق طارق34271015

سطات: إقلٌم132(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويوشامً حلٌمة34271170

بنسلٌمان: إقلٌم133(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالجوهري نهٌلة34271223

مدٌونة: إقلٌم134(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويثابث عبدالرزاق34271047

بنسلٌمان: إقلٌم135(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالدهٌس رشٌدة34271218

سطات: إقلٌم136(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويتٌغرمت أنوار34271040

برشٌد: إقلٌم137(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويكمال نسرٌن34271285

مدٌونة: إقلٌم138(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويسدري ابراهٌم34271120

بنور سٌدي: إقلٌم139(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويوهبً عثمان34271098

برشٌد: إقلٌم140(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبنقدور وفاء34271199

برشٌد: إقلٌم141(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويزكرٌا وفاء34271293

الجدٌدة: إقلٌم142(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويمتوكل ماجدة34271108

بنور سٌدي: إقلٌم143(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبنوار أسامة34271290

سطات: إقلٌم144(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويوالغازي فرٌد34271106

سطات: إقلٌم145(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويطونً عبدالناصر34271077

برشٌد: إقلٌم146(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالمودن أٌوب34271012

مدٌونة: إقلٌم147(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويدحو بن الزهراء فاطمة34271020

بنسلٌمان: إقلٌم148(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويزهرو حبٌبة34271152

برشٌد: إقلٌم149(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويطلبً أحالم34271275

بنسلٌمان: إقلٌم150(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويصرٌح نورى34271003

مدٌونة: إقلٌم151(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويحوتً حسام34271029
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم152(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويمجاهٌد لبنى34271206

مدٌونة: إقلٌم153(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويدماحً معاد34271197

مدٌونة: إقلٌم154(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويدمسٌري هاجر34271079

سطات: إقلٌم155(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوياعبدو خولة34271052

مدٌونة: إقلٌم156(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوياباسٌدي ابراهٌم34271203

سطات: إقلٌم157(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويحاروت حمزة34271072

سطات: إقلٌم158(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالنٌة ٌوسف34271115

برشٌد: إقلٌم159(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالعسري عمر34271148

سطات: إقلٌم160(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويعكٌف أحالم34271255

بنور سٌدي: إقلٌم161(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويوعقا اٌت العلً عبد34271241

سطات: إقلٌم162(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويعفٌر محمد34271158

بنور سٌدي: إقلٌم163(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالصدٌق معاد34271186

النواصر: إقلٌم164(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويمنفٌع سمٌرة34271184

بنسلٌمان: إقلٌم165(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويزرطومً الصمد عبد34271042

النواصر: إقلٌم166(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبدي إلٌاس34271269

سطات: إقلٌم167(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالسٌاحً ابتسام34271034

سطات: إقلٌم168(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويعابٌة زكرٌاء34271129

بنسلٌمان: إقلٌم169(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويقرافً معاد34271114

مدٌونة: إقلٌم170(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالحادي المنعم عبد34271262

مدٌونة: إقلٌم171(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبرود امٌن محمد34271049

سطات: إقلٌم172(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوياشكل ابراهٌم34271081

برشٌد: إقلٌم173(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويراشد رضا34271101

مدٌونة: إقلٌم174(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويوكراش ٌاسر34271190

بنسلٌمان: إقلٌم175(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالدراوي ادرٌس34271010

بنسلٌمان: إقلٌم176(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويعربً أمٌنة34271201

برشٌد: إقلٌم177(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويشفاق احمد34271153

مدٌونة: إقلٌم178(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويمخلوقً نورالدٌن34271070
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنسلٌمان: إقلٌم179(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويسلٌم هاجر34271244

مدٌونة: إقلٌم180(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالزقً هرة34271225

مدٌونة: إقلٌم181(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويأغزاف خدٌجة34271280

سطات: إقلٌم182(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالخضار محمد34271145

سطات: إقلٌم183(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالسبعاوي اٌمان34271168

برشٌد: إقلٌم184(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوياوعدو حسناء34271189

سطات: إقلٌم185(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويعدجاري هناء34271187

بنسلٌمان: إقلٌم186(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويسعٌدي اسماعٌل34271302

مدٌونة: إقلٌم187(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالدانً خدٌجة34271288

بنسلٌمان: إقلٌم188(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالتزرنً ابراهٌم34271142

مدٌونة: إقلٌم189(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالقلعً شٌماء34271195

النواصر: إقلٌم190(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويحافظ عبدالفتاح34271028

مدٌونة: إقلٌم191(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوياكن محمد34271014

مدٌونة: إقلٌم192(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويمتٌتش أسماء34271016

مدٌونة: إقلٌم193(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالوافً محمد34271237

بنسلٌمان: إقلٌم194(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوياسلمون ابراهٌم34271093

بنسلٌمان: إقلٌم195(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالفقٌر سارة34271039

سطات: إقلٌم196(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويحامل المهدي34271051

برشٌد: إقلٌم197(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالزو لٌلى34271112

بنسلٌمان: إقلٌم198(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالحاج اٌت الناصر عبد34271085

النواصر: إقلٌم199(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويهجولً سلمى34271268

النواصر: إقلٌم200(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويلمعاشً زٌنب34271032

بنسلٌمان: إقلٌم201(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالٌعالوي إلهام34271228

برشٌد: إقلٌم202(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالطالبً ٌونس34271211

سطات: إقلٌم203(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويعلو ٌاسٌن34271043

النواصر: إقلٌم204(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويانهٌر هاجر34271227

سطات: إقلٌم205(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويعزٌز حمزة34271053
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنور سٌدي: إقلٌم206(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالركً مٌنة34271054

النواصر: إقلٌم207(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويلعرٌش إٌمان34271287

النواصر: إقلٌم208(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبٌدح اٌمن34271224

النواصر: إقلٌم209(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويعابٌد مرٌم34271299

سطات: إقلٌم210(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويقرافً ٌوسف34271090

سطات: إقلٌم211(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبلكراوي ٌوسف34271105

برشٌد: إقلٌم212(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوينصٌب نورة34271001

سطات: إقلٌم213(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالحدٌقً اسماء34271017

برشٌد: إقلٌم214(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويحوزي امٌنة34271282

النواصر: إقلٌم215(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويمشرف بثٌنة34271266

سطات: إقلٌم216(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويضرٌف حٌاة34271226

سطات: إقلٌم217(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبولعالم إٌمان34271107

برشٌد: إقلٌم218(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويخالدي عبدالرحٌم34271174

برشٌد: إقلٌم219(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويرمزي نهٌلة34271060

برشٌد: إقلٌم220(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويشهبً شكٌب34271022

النواصر: إقلٌم221(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويزعٌم سكٌنة34271004

برشٌد: إقلٌم222(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويرٌفال عبدالرحمان34271056

برشٌد: إقلٌم223(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويجوبٌر سارة34271099

سطات: إقلٌم224(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويمعروف صدراتً فاطمة34271159

سطات: إقلٌم225(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبنكمً نورالدٌن34271131

برشٌد: إقلٌم226(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويلحمام امٌنة34271212

سطات: إقلٌم227(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالعمراوي مروى34271295

سطات: إقلٌم228(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويكثٌر حسناء34271177

النواصر: إقلٌم229(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبوزٌان سكٌنة34271110

سطات: إقلٌم230(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالبصري محمد34271165

النواصر: إقلٌم231(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويوافٌق هجر34271236

برشٌد: إقلٌم232(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوياروٌس حمزة34271150
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

برشٌد: إقلٌم233(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويطنان ندى34271246

بنور سٌدي: إقلٌم234(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويصفصاوي كوثر34271245

بنور سٌدي: إقلٌم235(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويمرباح محسن34271126

بنور سٌدي: إقلٌم236(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالمائل الزهراء فاطمة34271122

سطات: إقلٌم237(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالمودن نجمة34271248

النواصر: إقلٌم238(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانوياغفور كوثر34271109

النواصر: إقلٌم239(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالعبدي فٌروز34271261

برشٌد: إقلٌم240(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبوخدٌر خولة34271216

النواصر: إقلٌم241(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويقرطاس زٌنب34271217

سطات: إقلٌم242(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويافركاوش مرٌم34271229

بنور سٌدي: إقلٌم243(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبودادن ابراهٌم34271238

النواصر: إقلٌم244(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويخٌار سعٌدة34271116

برشٌد: إقلٌم245(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويضمٌر إناس34271068

النواصر: إقلٌم246(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويشقٌري شروق34271169

سطات: إقلٌم247(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويفارح هاجر34271258

سطات: إقلٌم248(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبركاز كنزة34271194

برشٌد: إقلٌم249(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويمساعٌف سعٌدة34271055

النواصر: إقلٌم250(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويظرٌف هجر34271202

النواصر: إقلٌم251(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويوفدي عبدالعظٌم34271136

سطات: إقلٌم252(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالوافً حسناء34271002

سطات: إقلٌم253(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويعبدالكرٌم رجاء34271073

سطات: إقلٌم254(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويعمر اوبن هشام34271263

سطات: إقلٌم255(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالكوجً اٌوب34271180

برشٌد: إقلٌم256(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالراجً جهاد34271092

النواصر: إقلٌم257(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالفحلً هجر34271296

سطات: إقلٌم258(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالنوري سومٌة34271233

برشٌد: إقلٌم259(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالعود موسى34271176
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

النواصر: إقلٌم260(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبوهبا شٌماء34271208

النواصر: إقلٌم261(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويبعطوط هند34271064

سطات: إقلٌم262(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويخطابً ٌوسف34271033

سطات: إقلٌم263(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالعطار العرب34271172ً

النواصر: إقلٌم264(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالعناب الزهراء فاطمة34271235

سطات: إقلٌم265(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالعباسً امٌمة34271071

سطات: إقلٌم266(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويلمزالً نعٌمة34271044

سطات: إقلٌم267(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالحارث فاطمة34271273

سطات: إقلٌم268(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويكرطاوي زكرٌاء34271173

سطات: إقلٌم269(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالمرابط أنس34271119

بنور سٌدي: إقلٌم270(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويموسى مطٌش34271117

بنور سٌدي: إقلٌم271(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويمطٌع اسماعٌل34271050

بنور سٌدي: إقلٌم272(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويموحى اٌت فاطمة34271089

بنور سٌدي: إقلٌم273(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويالعماري مجمد34271094

بنور سٌدي: إقلٌم274(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويخطٌبً عادل34271166

بنور سٌدي: إقلٌم275(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويجمً رضوان34271088

بنور سٌدي: إقلٌم276(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويطٌاب عائشة34271144

بنور سٌدي: إقلٌم277(ة)ناجحالرٌاضٌاتالثانويلعٌونً الغنً عبد34271196

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة1(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويأوعلً أٌوب40341187

بنور سٌدي: إقلٌم2(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويالمستعٌن هللا عبد40341098

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة3(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانوياحداد لٌلى40341056

برشٌد: إقلٌم4(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويحنٌنً وفاء40341148

الشق عٌن مقاطعة عمالة5(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويالزمزومً سعٌد40341264

الشق عٌن مقاطعة عمالة6(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويادعلً الحكٌم عبد40341188

الشق عٌن مقاطعة عمالة7(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويدعموش عبدالجلٌل40341061

مدٌونة: إقلٌم8(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويالقٌاس أسماء40341022

الحسنً الحً مقاطعة عمالة9(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويعنوري ٌونس40341189
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

برشٌد: إقلٌم10(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويالعروصً الزهراء فاطمة40341161

بنور سٌدي: إقلٌم11(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويجناح عثمان40341141

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة12(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويالغوات هبة40341263

برشٌد: إقلٌم13(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانوياشتوكً محمد40341052

سطات: إقلٌم14(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويفٌاش أنس40341050

بنور سٌدي: إقلٌم15(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويالمرس حسن40341076

النواصر: إقلٌم16(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويأغٌالس ٌوسف40341068

بنور سٌدي: إقلٌم17(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانوياالدرٌسً حٌاة40341088

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة18(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويصخري فاطمة40341019

برشٌد: إقلٌم19(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويمجاطً عبدالسالم40341136

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة20(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويالبزدوك راضٌة40341122

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة21(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويمعلوم سكٌنة40341277

سطات: إقلٌم22(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويالمودن محمد40341105

الجدٌدة: إقلٌم23(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانوينٌة ابراهٌم40341006

برشٌد: إقلٌم24(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويوابا نورة40341251

بنور سٌدي: إقلٌم25(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويبوشتاوي نادٌة40341237

الجدٌدة: إقلٌم26(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويالمصباحً اإلدرٌسً أمٌن40341170

الجدٌدة: إقلٌم27(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويزكرٌا مرٌم40341154

الحسنً الحً مقاطعة عمالة28(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويوحً لحسن40341083

مدٌونة: إقلٌم29(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويتٌقدام عبدالحفٌظ40341180

برشٌد: إقلٌم30(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويالعكز ماجدة40341012

الجدٌدة: إقلٌم31(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويالكروري عماد40341093

مدٌونة: إقلٌم32(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويموجان نادٌة40341057

مدٌونة: إقلٌم33(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويقدمٌري سكٌنة40341156

النواصر: إقلٌم34(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويالمسٌاح كوثر40341035

الجدٌدة: إقلٌم35(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويلعرج منصف40341278

سطات: إقلٌم36(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويأهرواي أنوار40341103
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

الجدٌدة: إقلٌم37(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويبوعبٌد اٌوب40341101

مدٌونة: إقلٌم38(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويالكنزي محمد40341181

النواصر: إقلٌم39(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويالتزاري رضى40341109

بنور سٌدي: إقلٌم40(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويالٌزٌدي اٌمان40341163

سطات: إقلٌم41(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويكردوح خدٌجة40341254

بنسلٌمان: إقلٌم42(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويتاكاتً عزٌز40341145

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة43(ة)ناجحالنفس علم/اإلجتماع علم/الفلسفةالثانويكرماح الٌزٌد40341053

الجدٌدة: إقلٌم1(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويراقٌب المهدي37391263

المحمدٌة: عمالة2(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويكندٌرو رجاء37391373

برشٌد: إقلٌم3(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويمروان مرٌم37401376

المحمدٌة: عمالة4(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالوردي ٌوسف37391011

رشٌد موالي مقاطعات عمالة5(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالزٌوانً حمزة37391402

الجدٌدة: إقلٌم6(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويعزة حنان37391073

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة7(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويعمار اسماء37391514

بنسلٌمان: إقلٌم8(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويٌوسفً الزهراء فاطمة37401116

بنور سٌدي: إقلٌم9(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالعسري عماد37391154

النواصر: إقلٌم10(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويبولهوى مرٌم37391120

النواصر: إقلٌم11(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويكٌرو منى37391066

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة12(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالمراحً نجاة37401382

الجدٌدة: إقلٌم13(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالبشٌري ٌونس37391219

سطات: إقلٌم14(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويشطٌر خولة37391056

بنسلٌمان: إقلٌم15(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالفالً أمٌن37401169

الجدٌدة: إقلٌم16(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويغوش لبنى37401053

برشٌد: إقلٌم17(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويسعود زبٌدة37401389

رشٌد موالي مقاطعات عمالة18(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالطوسً الرحٌم عبد37401140

الجدٌدة: إقلٌم19(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويصفوي الحسٌن37401124

برشٌد: إقلٌم20(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالشرقاوي اسٌة37391129
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنور سٌدي: إقلٌم21(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويوردي اسماء37391315

الجدٌدة: إقلٌم22(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويدٌان زهٌرة37391172

برشٌد: إقلٌم23(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالمخلص محمد37391292

سطات: إقلٌم24(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويفتاح وفاء37391211

بنور سٌدي: إقلٌم25(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويكمام خدٌجة37401394

المحمدٌة: عمالة26(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويلحنٌن سمٌة37391253

سطات: إقلٌم27(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالتاج جاد37401009

مسٌك ابن مقاطعات عمالة28(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويواحد زٌنب37401152

سطات: إقلٌم29(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويوكاد خدٌجة37391314

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة30(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالمودن اسٌة37401377

النواصر: إقلٌم31(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويعسال دنٌا37401420

بنور سٌدي: إقلٌم32(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالمهدي مرٌم37391155

المحمدٌة: عمالة33(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويشٌت رشٌدة37391047

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة34(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويلعال منال37391434

النواصر: إقلٌم35(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالسعٌدي الرزاق عبد37401285

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة36(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويمزوز الدٌن صالح37391388

بنور سٌدي: إقلٌم37(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويخبزي فاطمة37391310

النواصر: إقلٌم38(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويرٌان زهٌر37401052

بنور سٌدي: إقلٌم39(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويلخملً المهدي37391250

بنور سٌدي: إقلٌم40(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويبوعبٌدي شٌماء37401083

مدٌونة: إقلٌم41(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويمصلح المهدي37401082

مدٌونة: إقلٌم42(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالناٌا مرٌم37391439

سطات: إقلٌم43(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالجدادي مصطفى37391364

برشٌد: إقلٌم44(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالٌازجً أمال37391471

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة45(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويعزوزي سكٌنة37391221

برشٌد: إقلٌم46(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالعاٌطً فؤاد37391079

مدٌونة: إقلٌم47(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالزبدي عماد37391023
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

النواصر: إقلٌم48(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالعمروسً عبدالنور37401403

المحمدٌة: عمالة49(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويسكو مرٌم37391509

بنسلٌمان: إقلٌم50(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويبرعٌش وئام37401181

سطات: إقلٌم51(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويسهمً حمزة37391330

برشٌد: إقلٌم52(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويمنصور جواد37391413

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة53(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويدادا أٌت توفٌق37391353

مدٌونة: إقلٌم54(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويمٌعاد مصطفى37401018

سطات: إقلٌم55(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالزهراوي محسن37391429

بنسلٌمان: إقلٌم56(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالخطابً ملٌكة37401128

مدٌونة: إقلٌم57(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويأمٌن جمٌلة37391082

مدٌونة: إقلٌم58(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويحرشون نبٌلة37401262

برشٌد: إقلٌم59(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويبكز عبدالرحمان37401037

المحمدٌة: عمالة60(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويسقٌم إٌمان37391485

برشٌد: إقلٌم61(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويهللا فتح فاطنة37401174

مدٌونة: إقلٌم62(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويزمانً وفاء37401007

النواصر: إقلٌم63(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويمعزوز أسامة37391438

بنور سٌدي: إقلٌم64(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالطائع سهٌلة37391473

سطات: إقلٌم65(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالمعتكف فاطمة37391274

المحمدٌة: عمالة66(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويحمدانً لبنى37391498

مدٌونة: إقلٌم67(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويبوفكر أٌوب37401230

النواصر: إقلٌم68(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانوياداحمد فاطمة37401227

سطات: إقلٌم69(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالعوٌنة بن خدوج37391193

مدٌونة: إقلٌم70(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويمهداوي خدٌجة37391209

برشٌد: إقلٌم71(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويسعٌدي امٌمة37391390

مدٌونة: إقلٌم72(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويمعكول زٌنب37401342

بنور سٌدي: إقلٌم73(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالعرشً سكٌنة37401251

بنور سٌدي: إقلٌم74(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويأمٌن كنزة37391341
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

برشٌد: إقلٌم75(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالحمري خدٌجة37391181

المحمدٌة: عمالة76(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانوياحرٌر هالة37391238

بنسلٌمان: إقلٌم77(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويسهٌل مراد37391246

مدٌونة: إقلٌم78(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويحجوبً لطٌفة37391143

مدٌونة: إقلٌم79(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالسائح محمد37391264

المحمدٌة: عمالة80(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالوجٌنً ٌوسف37401205

سطات: إقلٌم81(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالقانً سارة37391039

سطات: إقلٌم82(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالشوٌطة كرٌمة37401308

بنور سٌدي: إقلٌم83(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويزغوان الدٌن صالح37401319

مدٌونة: إقلٌم84(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويربٌعً زٌنب37391393

سطات: إقلٌم85(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويبباوي دنٌا37401245

سطات: إقلٌم86(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويحسنً هجر37401356

برشٌد: إقلٌم87(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالفٌداح أمٌمة37391362

المحمدٌة: عمالة88(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويلخصام خالد37401120

المحمدٌة: عمالة89(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويلمانً أمٌمة37391133

برشٌد: إقلٌم90(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالعالم الصادق عبد37391148

النواصر: إقلٌم91(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويبنبزكري سلٌمة37401034

النواصر: إقلٌم92(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالشٌن نبٌل37391397

المحمدٌة: عمالة93(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويفالوي فردوس37391505

المحمدٌة: عمالة94(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالحاج اٌت أمٌمة37391518

سطات: إقلٌم95(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويندجار أٌت حفصة37401350

سطات: إقلٌم96(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويامهار رشٌد37401269

سطات: إقلٌم97(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالشروقً خدٌجة37391332

المحمدٌة: عمالة98(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويبوزٌار الزهراء فاطمة37401105

سطات: إقلٌم99(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالزهٌري هللا عبد37391222

النواصر: إقلٌم100(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالخمسً محمد37391050

مدٌونة: إقلٌم101(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويخارسً أنس37391365
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم102(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانوينور حمزة37391158

سطات: إقلٌم103(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويمناجً بدر37391015

برشٌد: إقلٌم104(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويلقمان محمد37391430

النواصر: إقلٌم105(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالمدانً السً اٌت النور عبد37391151

النواصر: إقلٌم106(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويعنترة زكرٌاء37401192

سطات: إقلٌم107(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالزعري نورة37391475

مدٌونة: إقلٌم108(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويشنتوفً علمً آٌة37391510

النواصر: إقلٌم109(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالقاضً الصبور عبد37391407

مدٌونة: إقلٌم110(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالتوزانً امال37391102

النواصر: إقلٌم111(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانوياداحمد الحسن37391455

مدٌونة: إقلٌم112(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويزمران عبدهللا37391090

النواصر: إقلٌم113(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويلزهال نورة37391325

سطات: إقلٌم114(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويوردي فاطمة37401089

سطات: إقلٌم115(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالرزٌنً إلهام37391167

سطات: إقلٌم116(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويمعقول مرٌم37401416

بنسلٌمان: إقلٌم117(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانوياوبحمان ملٌكة37391187

بنسلٌمان: إقلٌم118(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويأطرموح حنان37401136

مدٌونة: إقلٌم119(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويسهمً حمزة37401099

سطات: إقلٌم120(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالراضً ٌاسٌن37401399

مدٌونة: إقلٌم121(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالمكً اسماء37401408

سطات: إقلٌم122(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويرجوانً زٌنب37401375

سطات: إقلٌم123(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالٌوسفً هللا عبد37391144

مدٌونة: إقلٌم124(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويلحمر حمزة37391046

برشٌد: إقلٌم125(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويتوفٌق عزالدٌن37401081

النواصر: إقلٌم126(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويلحمٌدي الزهراء فاطمة37401074

برشٌد: إقلٌم127(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويلحساٌن اٌت مرٌم37391452

النواصر: إقلٌم128(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويدفالً حسناء37391235
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنسلٌمان: إقلٌم129(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويبقاسً اٌمان37391028

بنسلٌمان: إقلٌم130(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويقانع مصطفى37391068

بنسلٌمان: إقلٌم131(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويعشٌق فرٌد37401137

سطات: إقلٌم132(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالحدٌوي سارة37391096

سطات: إقلٌم133(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالطاهري الهام37391231

بنسلٌمان: إقلٌم134(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالغزرافً رشٌد37391107

النواصر: إقلٌم135(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانوياحسٌنة مرٌم37391349

سطات: إقلٌم136(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانوينٌابً حٌاة37401334

سطات: إقلٌم137(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويمقبول خدٌجة37391456

سطات: إقلٌم138(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالٌوسفً ٌوسف37391311

النواصر: إقلٌم139(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالشاكري هدى37391483

بنسلٌمان: إقلٌم140(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويمبشور حمزة37391149

سطات: إقلٌم141(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانوينافع نجٌة37391177

سطات: إقلٌم142(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويالداودي هللا فتح شٌماء37391319

سطات: إقلٌم143(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويرصافً بشرى37391447

بنسلٌمان: إقلٌم144(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويباٌشو محمد37391098

سطات: إقلٌم145(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويدبال ءاٌة37391180

بنسلٌمان: إقلٌم146(ة)ناجحوالكٌمٌاء الفٌزٌاءالثانويافتاح الهام37391150

مدٌونة: إقلٌم1(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويقوٌدري خلٌل32211020

سطات: إقلٌم2(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويصباج أمٌمة32211562

برشٌد: إقلٌم3(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويأٌتشٌخ شٌماء32211192

النواصر: إقلٌم4(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويواشتو سلمى32211228

بنسلٌمان: إقلٌم5(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالزنٌدي هاجر32211112

بنسلٌمان: إقلٌم6(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويشدٌر هالة32211027

النواصر: إقلٌم7(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالمسعودي حمزة32211083

الجدٌدة: إقلٌم8(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويمفٌد نجاة32211235

بنسلٌمان: إقلٌم9(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالمحض المهدي32211498
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنسلٌمان: إقلٌم10(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويحجام الزهراء فاطمة32211011

مدٌونة: إقلٌم11(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالصافً حفصة32211122

مدٌونة: إقلٌم12(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويشهاب أمال32211450

سطات: إقلٌم13(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويبصاوي احالم32211355

مدٌونة: إقلٌم14(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويضهٌر حنان32211371

مدٌونة: إقلٌم15(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالحور خدٌجة32211210

مدٌونة: إقلٌم16(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويمقراوي سهام32211360

سطات: إقلٌم17(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالشرعً هجر32211488

الجدٌدة: إقلٌم18(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويرضى حلٌمة32211536

مدٌونة: إقلٌم19(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالحسنً هاجر32211085

سطات: إقلٌم20(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويكراخً حمزة32211265

سطات: إقلٌم21(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويشفٌق زٌنب32211511

مدٌونة: إقلٌم22(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويبوطاهر أشرف32211142

سطات: إقلٌم23(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويبال أٌت سلمى32211373

بنور سٌدي: إقلٌم24(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويعزٌزي ٌاسٌن32211526

النواصر: إقلٌم25(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالطٌبً ٌاسٌن32211482

النواصر: إقلٌم26(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويبٌار هاجر32211599

بنور سٌدي: إقلٌم27(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالباز أمٌن32211545

النواصر: إقلٌم28(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويهنان رجاء32211046

برشٌد: إقلٌم29(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالحناوي محمد32211181

النواصر: إقلٌم30(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويروٌان هند32211534

بنسلٌمان: إقلٌم31(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالفطناوي معاد32211307

بنور سٌدي: إقلٌم32(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويبوجلدة اكرام32211550

سطات: إقلٌم33(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويمرضً عائشة32211408

سطات: إقلٌم34(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويسرفاق خدٌجة32211349

النواصر: إقلٌم35(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويمرٌنً كوثر32211608

بنسلٌمان: إقلٌم36(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالتوٌرسً عبد خدٌجة32211203
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

برشٌد: إقلٌم37(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويانباب اٌوب32211324

سطات: إقلٌم38(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويمحمدي لبنى32211415

الجدٌدة: إقلٌم39(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويبال اٌت هبة32211553

برشٌد: إقلٌم40(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالطوٌل وسٌم32211078

سطات: إقلٌم41(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالنواري نعٌمة32211444

النواصر: إقلٌم42(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالقزٌع مرٌم32211604

النواصر: إقلٌم43(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالسوفً محمد32211576

النواصر: إقلٌم44(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالكومً وئام32211127

سطات: إقلٌم45(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويابضان نعٌمة32211483

النواصر: إقلٌم46(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويملٌح العظٌم عبد32211174

النواصر: إقلٌم47(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويصلون شٌماء32211188

سطات: إقلٌم48(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويغواتً إكرام32211403

النواصر: إقلٌم49(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالولجً صفاء32211063

سطات: إقلٌم50(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويمحمد ابن حفصة32211393

برشٌد: إقلٌم51(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويعرشان أٌوب32211283

الجدٌدة: إقلٌم52(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالمڭٌز الهام32211430

بنسلٌمان: إقلٌم53(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالغرباوي شٌماء32211282

بنسلٌمان: إقلٌم54(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويبشار سلمى32211491

سطات: إقلٌم55(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالشانعة بن كوثر32211357

بنسلٌمان: إقلٌم56(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالمالكً منٌر32211057

النواصر: إقلٌم57(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويلبنان ٌوسف32211308

سطات: إقلٌم58(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويمسكٌن خدٌجة32211269

النواصر: إقلٌم59(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويفتاح اسٌة32211220

برشٌد: إقلٌم60(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويلودًٌ رجاء32211523

الجدٌدة: إقلٌم61(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالزهرانً حلٌمة32211303

النواصر: إقلٌم62(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانوياعتابً فاطمة32211527

الجدٌدة: إقلٌم63(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالجمزاوي أسٌة32211593
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

برشٌد: إقلٌم64(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويتاكوتً محمد32211160

الجدٌدة: إقلٌم65(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالولٌدي أسامة32211384

سطات: إقلٌم66(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويورٌع عل32211296ً

بنور سٌدي: إقلٌم67(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالعالم الكرٌم عبد32211128

سطات: إقلٌم68(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانوينعمان رضوان32211120

برشٌد: إقلٌم69(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانوياسحابً إسالم32211537

سطات: إقلٌم70(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانوياحسان اسماء32211309

الجدٌدة: إقلٌم71(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويحمٌمو وفاء32211219

سطات: إقلٌم72(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويكردوح الرزاق عبد32211098

برشٌد: إقلٌم73(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويتوتً حمزة غال32211032ً

سطات: إقلٌم74(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويبهوش أسماء32211144

سطات: إقلٌم75(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانوياكري منال32211463

برشٌد: إقلٌم76(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويصولٌح سناء32211223

برشٌد: إقلٌم77(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالٌزٌدي شٌماء32211505

سطات: إقلٌم78(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويمٌمونً حنان32211196

سطات: إقلٌم79(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويهرٌش امٌمة32211287

سطات: إقلٌم80(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانوياالشهب سعٌدة32211356

الجدٌدة: إقلٌم81(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويكالدي الدٌن بدر32211383

الجدٌدة: إقلٌم82(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانوياجرمٌة ٌوسف32211468

سطات: إقلٌم83(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويوارد زٌنب32211574

بنور سٌدي: إقلٌم84(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالعظٌم عبد أشرف32211099

برشٌد: إقلٌم85(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالسماللً بنعزوز هٌبة32211493

سطات: إقلٌم86(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويدحمانً حفصاء32211061

سطات: إقلٌم87(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويسٌافً هبة32211596

سطات: إقلٌم88(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويمرغان أمٌن32211086

سطات: إقلٌم89(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويبنفضول معاذ32211025

سطات: إقلٌم90(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويخدٌجة الحٌان32211381ً
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنور سٌدي: إقلٌم91(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالحاضً هاجر32211359

بنور سٌدي: إقلٌم92(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويصغرونً خدٌجة32211380

بنور سٌدي: إقلٌم93(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانوياتمنوكتً عبٌر32211414

بنور سٌدي: إقلٌم94(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالزاهر زكرٌاء32211156

بنور سٌدي: إقلٌم95(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويجبو مرٌم32211059

بنور سٌدي: إقلٌم96(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويالهاشمً حفصة32211145

بنور سٌدي: إقلٌم97(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويبوخدٌس مرٌم32211275

بنور سٌدي: إقلٌم98(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويبوخال رانٌة32211582

بنور سٌدي: إقلٌم99(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويعارس لطٌفة32211327

بنور سٌدي: إقلٌم100(ة)ناجحاالنجلٌزٌة اللغةالثانويعبٌد امٌمة32211542

الجدٌدة: إقلٌم1(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالزٌانً اسماء31151034

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة2(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويحسنً زٌنب31151009

المحمدٌة: عمالة3(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبالحرشة حلٌمة31151270

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة4(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويسعدان سهام31151032

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة5(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالساٌح زٌنب31151252

المحمدٌة: عمالة6(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالبدٌع مارٌة31151264

المحمدٌة: عمالة7(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويفنتاس هاجر31151159

برشٌد: إقلٌم8(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبنعزوز بوشعٌب31151105

المحمدٌة: عمالة9(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبوشعار أمٌمة31151221

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة10(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويسخسوخ عفاف31151182

الجدٌدة: إقلٌم11(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويلهاللً أمٌمة31151266

بنور سٌدي: إقلٌم12(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويفقٌر نورة31151163

سطات: إقلٌم13(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالكوري رٌم31151248

المحمدٌة: عمالة14(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويرداد ٌسرى31151178

النواصر: إقلٌم15(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالعسلوي حفصة31151124

سطات: إقلٌم16(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالمنتصر مرٌم31151247

برشٌد: إقلٌم17(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويعدي اٌت عبدالكرٌم31151186
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

المحمدٌة: عمالة18(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالعٌاشً اٌت امٌمة31151133

رشٌد موالي مقاطعات عمالة19(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبنسعٌد ٌوسف31151058

بنور سٌدي: إقلٌم20(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالرفعاوي مرٌم31151051

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة21(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويقالتً نوال31151156

سطات: إقلٌم22(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويتاشعوت محمد31151142

المحمدٌة: عمالة23(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبلعٌنٌن اٌمان31151245

سطات: إقلٌم24(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبنحفوا كوثر31151227

سطات: إقلٌم25(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويكوثر  ٌعكوب31151028ً

سطات: إقلٌم26(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويهاتفً شٌماء31151126

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة27(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويشعوب اشراق31151176

بنور سٌدي: إقلٌم28(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويطعوش حسناء31151225

برشٌد: إقلٌم29(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويسعاد زٌنب31151263

بنسلٌمان: إقلٌم30(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالمحسٌن امٌنة31151243

المحمدٌة: عمالة31(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويقداش راضٌة31151151

سطات: إقلٌم32(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويسراعً اللطٌف عبد31151162

بنور سٌدي: إقلٌم33(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالواثٌقو منال31151003

مدٌونة: إقلٌم34(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويسمٌرة باحٌدا31151112

سطات: إقلٌم35(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويعلً خوي ابتسام31151064

سطات: إقلٌم36(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويمكاوي أمٌمة31151204

سطات: إقلٌم37(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالدٌن سٌف زٌنب31151195

سطات: إقلٌم38(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويأراق سلمى31151210

سطات: إقلٌم39(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويهللا فتح الزهراء فاطمة31151246

بنور سٌدي: إقلٌم40(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالحواجب ابو اسماء31151257

النواصر: إقلٌم41(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوياغاري سلمى31151023

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة42(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوياإلدرٌسً مساعد زٌنب31151253

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة43(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوياألمامً إٌمان31151168

مدٌونة: إقلٌم44(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويمخلص اٌوب31151062
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة45(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبٌال صفاء31151226

المحمدٌة: عمالة46(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبنعبٌد صفاء31151206

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة47(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويإدمجوض وفاء31151149

بنور سٌدي: إقلٌم48(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويصواب نسٌمة31151173

رشٌد موالي مقاطعات عمالة49(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالرسمً سمٌة31151015

بنور سٌدي: إقلٌم50(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبحري عثمان31151239

الجدٌدة: إقلٌم51(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويرشٌد نهٌلة31151236

المحمدٌة: عمالة52(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويلوراري إٌمان31151116

بنور سٌدي: إقلٌم53(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويتامور حلٌمة31151213

سطات: إقلٌم54(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويستار ٌسرى31151075

المحمدٌة: عمالة55(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبنبوز عائشة31151031

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة56(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبشٌخ ٌوسف31151053

بنور سٌدي: إقلٌم57(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبلعٌوج عثمان31151104

برشٌد: إقلٌم58(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوينقاش خالد31151121

بنور سٌدي: إقلٌم59(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالحول سلمى31151272

الجدٌدة: إقلٌم60(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويكٌطرة آسٌة31151140

سطات: إقلٌم61(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويحفضً آٌة31151273

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة62(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويلكراكش حلٌمة31151171

المحمدٌة: عمالة63(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويتٌو ربٌعة31151129

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة64(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالنشً سهام31151183

سطات: إقلٌم65(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويجوداري غٌثة31151268

سطات: إقلٌم66(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالعارف ٌوسف31151035

سطات: إقلٌم67(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبوكثٌر سلمى31151237

سطات: إقلٌم68(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالمخلص ٌسرى31151229

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة69(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويادٌسٌن لطٌفة31151234

الجدٌدة: إقلٌم70(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويغنداوي لبنى31151157

سطات: إقلٌم71(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالزهٌد هجر31151209
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم72(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويموساوي اسماء31151260

مدٌونة: إقلٌم73(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويشرطً أمٌمة31151127

بنور سٌدي: إقلٌم74(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالعوفً مرٌم31151069

سطات: إقلٌم75(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويعبٌد سعد31151077

بنور سٌدي: إقلٌم76(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالفالوي سناء31151254

برشٌد: إقلٌم77(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبهلوان هدى31151109

الجدٌدة: إقلٌم78(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبلقاسم اسماء31151200

رشٌد موالي مقاطعات عمالة79(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالحامدي هشام31151115

سطات: إقلٌم80(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالتاٌس مرٌم31151177

مدٌونة: إقلٌم81(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبودحٌم لحسن31151005

الجدٌدة: إقلٌم82(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالبصري شٌماء31151089

سطات: إقلٌم83(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالموخ خدٌجة31151191

رشٌد موالي مقاطعات عمالة84(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويمنٌر سفٌان31151041

برشٌد: إقلٌم85(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويمناح نسٌمة31151145

برشٌد: إقلٌم86(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويملٌانا سعاد31151249

الجدٌدة: إقلٌم87(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويمسٌسً عزٌزة31151074

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة88(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويمهدوفً سمٌة31151261

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة89(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويملٌح شٌماء31151269

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة90(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويسلك سلمى31151102

بنور سٌدي: إقلٌم91(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالفطناسً محمد31151093

برشٌد: إقلٌم92(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوياعوٌنة سهٌلة31151275

سطات: إقلٌم93(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويجناح أمٌمة31151180

برشٌد: إقلٌم94(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويفهٌر كوثر31151021

سطات: إقلٌم95(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويأبومالك محمد31151106

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة96(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويمناصر كوثر31151125

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة97(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالراشدي فاطمة31151096

سطات: إقلٌم98(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبهلولً طارق31151095
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم99(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالكردودي ابتسام31151022

سطات: إقلٌم100(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبنشاٌب امٌمة31151175

سطات: إقلٌم101(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويعبس ابن نجوى31151212

سطات: إقلٌم102(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالشوافً خولة31151207

النواصر: إقلٌم103(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالشادلً ٍاكرم31151174

سطات: إقلٌم104(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويرشوق إشراق31151214

برشٌد: إقلٌم105(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبوٌكضاض اسماء31151222

المحمدٌة: عمالة106(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالصاللً سلمى31151160

سطات: إقلٌم107(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويعسٌلة إٌمان31151054

سطات: إقلٌم108(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويزروقً أناس31151240

الجدٌدة: إقلٌم109(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويسهمانً سفٌان31151057

سطات: إقلٌم110(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالوضحً أحمد31151139

الجدٌدة: إقلٌم111(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالفلس شٌماء31151072

برشٌد: إقلٌم112(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويسنً بسمة31151223

بنور سٌدي: إقلٌم113(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويسنتاسً مرٌم31151110

سطات: إقلٌم114(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالهشمً نهٌلة31151218

سطات: إقلٌم115(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويسعداوي دعاء31151199

النواصر: إقلٌم116(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالوارٌدي شٌماء31151130

المحمدٌة: عمالة117(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالصبار خولة31151274

برشٌد: إقلٌم118(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويباعلً أٌت مصطفى31151113

النواصر: إقلٌم119(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالكارح الزهراء فاطمة31151010

بنور سٌدي: إقلٌم120(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويمالحظ كوثر31151215

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة121(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويعنٌد انس31151070

برشٌد: إقلٌم122(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويلكحل لبنى31151045

بنور سٌدي: إقلٌم123(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويجناتً الزهراء فاطمة31151025

سطات: إقلٌم124(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبنزٌنب اٌمان31151235

بنور سٌدي: إقلٌم125(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويحٌان عزٌزة31151108
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

برشٌد: إقلٌم126(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويولدي وصال31151117

بنور سٌدي: إقلٌم127(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالخٌار فاطمة31151128

بنور سٌدي: إقلٌم128(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالمكسً رقٌة31151087

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة129(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوينبٌنً رباب31151276

بنور سٌدي: إقلٌم130(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويعاطف كوثر31151181

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة131(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويغفٌل أمٌمة31151238

بنور سٌدي: إقلٌم132(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويضعٌف سلمى31151060

النواصر: إقلٌم133(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويخمرٌش خدٌجة31151194

بنور سٌدي: إقلٌم134(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوياالحرش سكٌنة31151146

بنور سٌدي: إقلٌم135(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالوالً عل31151059ً

سطات: إقلٌم136(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالفار حسناء31151050

النواصر: إقلٌم137(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوياكناكاي نهٌلة31151267

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة138(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالحمودٌة سارة31151081

بنسلٌمان: إقلٌم139(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوياتبركة ٌوسف31151170

برشٌد: إقلٌم140(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبلکانة ماجدة31151184

النواصر: إقلٌم141(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبرجً أمٌمة31151103

بنور سٌدي: إقلٌم142(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالتونسً نهٌلة31151029

بنسلٌمان: إقلٌم143(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالدرٌسً نهٌلة31151120

سطات: إقلٌم144(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالعزوزي محمد31151065

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة145(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويحٌطان ٌسرى31151068

برشٌد: إقلٌم146(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبٌدانً منال31151244

الشق عٌن مقاطعة عمالة147(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالكوط هاجر31151046

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة148(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويابجانً فاطمة31151013

مدٌونة: إقلٌم149(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالحسٌان ٌسرى31151217

رشٌد موالي مقاطعات عمالة150(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويشرف نادٌة31151083

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة151(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويارمٌشً بهٌجة31151187

بنور سٌدي: إقلٌم152(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبورغٌة هاجر31151196
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم153(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالصادق رقٌة31151119

بنسلٌمان: إقلٌم154(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويلطفً زٌنب31151066

مدٌونة: إقلٌم155(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويازروال حسن31151101

مسٌك ابن مقاطعات عمالة156(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويابوخالد معاد31151026

سطات: إقلٌم157(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويراقً حسناء31151136

مدٌونة: إقلٌم158(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويهنان هجر31151155

برشٌد: إقلٌم159(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويٌسرى البادس31151202ً

بنور سٌدي: إقلٌم160(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالبٌدوري امٌن31151020

برشٌد: إقلٌم161(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويلشهب شٌماء31151169

مسٌك ابن مقاطعات عمالة162(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويسعٌد اد هبة31151154

بنور سٌدي: إقلٌم163(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويخلٌل حورٌة31151265

رشٌد موالي مقاطعات عمالة164(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويلكرٌمة هناء31151135

مسٌك ابن مقاطعات عمالة165(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالحفاري المهدي31151138

مسٌك ابن مقاطعات عمالة166(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويعرجونً سارة31151002

بنور سٌدي: إقلٌم167(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبنجلون نهٌلة31151123

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة168(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويقاسم عصماء31151188

مدٌونة: إقلٌم169(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويستار نهٌلة31151086

سطات: إقلٌم170(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبلغٌتً عثمان31151185

سطات: إقلٌم171(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويابومالك رشٌدة31151017

سطات: إقلٌم172(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويعمور سهام31151039

سطات: إقلٌم173(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويفاكً نادٌة31151134

بنسلٌمان: إقلٌم174(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبنتومٌة مرٌم31151097

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة175(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالوٌد الزهراء فاطمة31151052

سطات: إقلٌم176(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويهبادي رٌحانة31151088

سطات: إقلٌم177(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالبرجً حسناء31151007

سطات: إقلٌم178(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالدرواشً سمٌرة31151006

برشٌد: إقلٌم179(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويمنادي سكٌنة31151019
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

النواصر: إقلٌم180(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوياعنٌبة فاطمة31151107

رشٌد موالي مقاطعات عمالة181(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويادعموا كرٌم31151033

سطات: إقلٌم182(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوياشبان نادٌة31151067

سطات: إقلٌم183(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالفتحانً سلوى31151250

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة184(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبولباز زٌنب31151251

بنسلٌمان: إقلٌم185(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويمخلص هدى31151256

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة186(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويضنً امٌمة31151132

سطات: إقلٌم187(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويهللا فضل اناس31151091

بنسلٌمان: إقلٌم188(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويقجوط نبٌلة31151190

سطات: إقلٌم189(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويجهبالً ماجدة31151063

الشق عٌن مقاطعة عمالة190(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويفتاح ودٌع31151092

الشق عٌن مقاطعة عمالة191(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويفروال امٌمة31151079

برشٌد: إقلٌم192(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويأمٌن راضٌة31151122

مدٌونة: إقلٌم193(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوياكشٌري الرحٌم عبد31151094

مدٌونة: إقلٌم194(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبوخوٌمة اسماء31151230

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة195(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويكرٌمً هجر31151208

بنسلٌمان: إقلٌم196(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويمكشرة سكٌنة31151166

بنسلٌمان: إقلٌم197(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوياجٌداد مرٌة31151036

رشٌد موالي مقاطعات عمالة198(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبوسالم سعاد31151047

برشٌد: إقلٌم199(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويلعالوي ابثسام31151233

مسٌك ابن مقاطعات عمالة200(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويكرٌش هدى31151172

مسٌك ابن مقاطعات عمالة201(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالدرعً سلمى31151193

النواصر: إقلٌم202(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالخطاب الزهراء فاطمة31151241

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة203(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوينونً لٌنة31151216

رشٌد موالي مقاطعات عمالة204(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبوركعة عدي31151011

رشٌد موالي مقاطعات عمالة205(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبارٌشو مرٌم31151232

مسٌك ابن مقاطعات عمالة206(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويعمباري هدى31151082
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

برشٌد: إقلٌم207(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويعٌاش اٌت هند31151016

رشٌد موالي مقاطعات عمالة208(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوينكرو أنس31151100

النواصر: إقلٌم209(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويأبرٌجً مال أ31151148

بنسلٌمان: إقلٌم210(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبدوي أسماء31151144

مدٌونة: إقلٌم211(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالمصمودي ٌونس31151073

رشٌد موالي مقاطعات عمالة212(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويطرار أمال31151198

بنسلٌمان: إقلٌم213(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالفتحً صفاء31151044

مسٌك ابن مقاطعات عمالة214(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويابوالٌت انس31151165

مدٌونة: إقلٌم215(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويشابو شٌماء31151242

مدٌونة: إقلٌم216(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويلوكاوكة مجدة31151179

رشٌد موالي مقاطعات عمالة217(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويأبقار زٌنة31151018

بنسلٌمان: إقلٌم218(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويرجراجً سكٌنة31151027

رشٌد موالي مقاطعات عمالة219(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويلحرش زهٌرة31151152

برشٌد: إقلٌم220(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويفنان ٌاسٌن31151008

برشٌد: إقلٌم221(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبهلوان امٌمة31151143

النواصر: إقلٌم222(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويلعشٌر اٌت خدٌجة31151090

مدٌونة: إقلٌم223(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوينورون الزهراء فاطمة31151150

النواصر: إقلٌم224(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالرشٌدي هجر31151271

النواصر: إقلٌم225(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوياهرٌمش سلم31151071ً

مدٌونة: إقلٌم226(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبنشو وسٌمة31151224

بنسلٌمان: إقلٌم227(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويشكري سكٌنة31151231

بنسلٌمان: إقلٌم228(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويناصر عبدهللا31151043

برشٌد: إقلٌم229(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانوينواسً الزهراء فاطمة31151118

مدٌونة: إقلٌم230(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويأفراح رحاب31151042

برشٌد: إقلٌم231(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويسلوك فتٌحة31151137

برشٌد: إقلٌم232(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبوشبتً وفاء31151056

برشٌد: إقلٌم233(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويٌشو اٌت عائشة31151024
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

مدٌونة: إقلٌم234(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويرجراجً شٌماء31151278

مدٌونة: إقلٌم235(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالٌوسفً الكرٌم عبد31151147

النواصر: إقلٌم236(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبوزٌد مرٌم31151049

مدٌونة: إقلٌم237(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويإٌخبارن ٌاسٌن31151038

مدٌونة: إقلٌم238(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالشركاوي جمٌلة31151262

مدٌونة: إقلٌم239(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويكرنان الزهراء فاطمة31151030

مدٌونة: إقلٌم240(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالكروانً عثمان31151153

النواصر: إقلٌم241(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويمروان مرٌم31151220

مدٌونة: إقلٌم242(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويأبوالفالح مصطفى31151131

مدٌونة: إقلٌم243(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويسناح بسمة31151255

مدٌونة: إقلٌم244(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويهللا عبد بن حفصة31151197

مدٌونة: إقلٌم245(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويلطٌفً صفاء31151258

مدٌونة: إقلٌم246(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالرزقً فتٌحة31151037

النواصر: إقلٌم247(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويرابحة الزهراء فاطمة31151158

مدٌونة: إقلٌم248(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويطٌوبً بوشتى31151167

مدٌونة: إقلٌم249(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويانحاٌلة هاجر31151099

مدٌونة: إقلٌم250(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويلٌوق بسمة31151161

مدٌونة: إقلٌم251(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويلواحً رحاب31151219

النواصر: إقلٌم252(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبنانً مرٌم31151141

النواصر: إقلٌم253(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويعبدالرحمان أٌت عبدهللا31151078

النواصر: إقلٌم254(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالبٌضً كوثر31151084

النواصر: إقلٌم255(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالغازي نجوى31151085

النواصر: إقلٌم256(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويالموادٌن صفٌة31151192

النواصر: إقلٌم257(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويأمزٌل مونى31151098

النواصر: إقلٌم258(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويكنسوس محمد31151014

النواصر: إقلٌم259(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويرصمودي أسٌة31151203

النواصر: إقلٌم260(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويراسخ محمد31151189

49/136



النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

النواصر: إقلٌم261(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويلمسودي سناء31151012

النواصر: إقلٌم262(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويامجكال فاطمة31151001

النواصر: إقلٌم263(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويأٌوب بناي31151004

النواصر: إقلٌم264(ة)ناجحالفرنسٌة اللغةالثانويبسطوي هدى31151259

الجدٌدة: إقلٌم1(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويناصٌح مرٌم39131057

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة2(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويشنون خدٌجة39131103

بنور سٌدي: إقلٌم3(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويالكرنً ٌوسف39131010

مسٌك ابن مقاطعات عمالة4(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويلغلٌمً اٌمان39131055

الجدٌدة: إقلٌم5(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويبنصاٌر نجوى39131129

الجدٌدة: إقلٌم6(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويالمعلم إٌمان39131109

سطات: إقلٌم7(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويعكرود فؤاد39131040

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة8(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانوينواري فؤاد39131017

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة9(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويالعسري امٌنة39131006

برشٌد: إقلٌم10(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويبلخدٌر اشرف39131038

بنور سٌدي: إقلٌم11(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويدنون عبدالجبار39131015

مدٌونة: إقلٌم12(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويفهمً أسامة39131059

بنور سٌدي: إقلٌم13(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويلحلو اٌمان39131089

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة14(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويبربٌش اشرف39131074

النواصر: إقلٌم15(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويالمنصري ٌوسف39131070

المحمدٌة: عمالة16(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويغفاري غٌثة39131069

النواصر: إقلٌم17(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويالراجً عبدالنور39131137

الجدٌدة: إقلٌم18(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويابراهٌم ابن مرٌم39131058

النواصر: إقلٌم19(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويالعالوي محمد39131126

بنسلٌمان: إقلٌم20(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويالخلفاوي محمد39131031

سطات: إقلٌم21(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويعوان دنٌا39131144

بنور سٌدي: إقلٌم22(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويسروت سعٌدة39131079

المحمدٌة: عمالة23(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويالرحماوي أسماء39131036
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

المحمدٌة: عمالة24(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويٌاسٌنً ٌاسر39131117

النواصر: إقلٌم25(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويشاكر خدٌجة39131134

مدٌونة: إقلٌم26(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويحلٌمة ا اٌت خدٌجة39131016

مدٌونة: إقلٌم27(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويالعرج ولٌد39131039

مدٌونة: إقلٌم28(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانوينواري أناس39131042

مدٌونة: إقلٌم29(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويالٌعقوبً خدٌجة39131045

بنور سٌدي: إقلٌم30(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويرماوي أمٌمة39131013

سطات: إقلٌم31(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويمغرٌزي ٌوسف39131107

بنسلٌمان: إقلٌم32(ة)ناجحالمعلومٌاتالثانويالناصري صفاء39131115

النواصر: إقلٌم1(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالغفٌري فدوى35321183

الجدٌدة: إقلٌم2(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويعالنً حفصة35321259

المحمدٌة: عمالة3(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويخلٌفً هشام35331172

الجدٌدة: إقلٌم4(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويمحٌط مدٌحة35321146

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة5(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالمرابط إلهام35331242

سطات: إقلٌم6(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالمصمودي مرٌم35321297

النواصر: إقلٌم7(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويادوسعدان مرٌم35331163

النواصر: إقلٌم8(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويعلج محمد35311054

الجدٌدة: إقلٌم9(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويمحاٌد نورة35311305

المحمدٌة: عمالة10(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويسود شٌماء35321217

الجدٌدة: إقلٌم11(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالفاضل عثمان35311072

سطات: إقلٌم12(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويمرجً زٌنب35311052

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة13(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويبدرالدٌن ابتسام35331035

الجدٌدة: إقلٌم14(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويبٌونً سعد35311281

الحسنً الحً مقاطعة عمالة15(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويعلوي اسماعٌلً مرٌم35311308

الجدٌدة: إقلٌم16(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويزروق محسن35331118

برشٌد: إقلٌم17(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويكٌالنً هاجر35331220

سطات: إقلٌم18(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويمبشور امٌمة35321193
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

المحمدٌة: عمالة19(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالبوزٌدي االدرٌسً رانٌة35331228

الحسنً الحً مقاطعة عمالة20(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويشاكري عائشة35311146

الجدٌدة: إقلٌم21(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالحرٌري نجاة35311203

النواصر: إقلٌم22(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالصوفً سلمى35321246

المحمدٌة: عمالة23(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويرمزي عبدالصمد35311088

الحسنً الحً مقاطعة عمالة24(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانوينجام هدى35311297

سطات: إقلٌم25(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويمنصار ٌوسف35331164

النواصر: إقلٌم26(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويشهٌد أمٌمة35311300

سطات: إقلٌم27(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويعلوان عائشة35311010

سطات: إقلٌم28(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويلوبرات جمٌلة35321148

سطات: إقلٌم29(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالبادسً مصطفى35321271

مدٌونة: إقلٌم30(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويلغرٌبً اٌمان35331186

سطات: إقلٌم31(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانوياالدرٌسً ٌوسف35331138

الحسنً الحً مقاطعة عمالة32(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالعمانً سارة35311030

الحسنً الحً مقاطعة عمالة33(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانوياٌمن روال35311060

المحمدٌة: عمالة34(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويموحتً سكٌنة35321012

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة35(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالرشادي إٌمان35331196

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة36(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويهللا رزق زٌنب35321296

رشٌد موالي مقاطعات عمالة37(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالعباسً أٌوب35311105

سطات: إقلٌم38(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالجزولً عائشة35331160

سطات: إقلٌم39(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويرشٌق ٌاسٌن35331097

بنور سٌدي: إقلٌم40(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويتامر اٌمان35311296

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة41(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويبرجا شٌماء35331194

سطات: إقلٌم42(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالجابري جواد35311016

سطات: إقلٌم43(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانوياجروض هبة35321269

الجدٌدة: إقلٌم44(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانوياقاٌن عادل35311178

سطات: إقلٌم45(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويحٌسان زٌنب35321015
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنور سٌدي: إقلٌم46(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويأبوالفتح العابدٌن زٌن35321034

بنسلٌمان: إقلٌم47(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويمحراش حفٌظة35321050

مدٌونة: إقلٌم48(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالمنتصر صفاء35331124

النواصر: إقلٌم49(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويعمٌل إٌمان35321282

سطات: إقلٌم50(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويمفلح صباح35311226

برشٌد: إقلٌم51(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويحدادة خدٌجة35321069

مدٌونة: إقلٌم52(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالبوفكرانً أسماء35311302

رشٌد موالي مقاطعات عمالة53(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويسرار دنٌا35311294

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة54(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويامطٌر مرٌم35321237

بنور سٌدي: إقلٌم55(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالبهوي نورالهدى35331224

سطات: إقلٌم56(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويٌونس عزٌز اٌت35321039

النواصر: إقلٌم57(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويشدانً ملٌكة35321194

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة58(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويحادق زٌنب35321273

سطات: إقلٌم59(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويبورشاق ابراهٌم35321087

بنسلٌمان: إقلٌم60(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويأماست أٌت لبنى35331148

بنسلٌمان: إقلٌم61(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويبلباٌن بسمة35311287

سطات: إقلٌم62(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويدندون عزٌزة35331154

بنور سٌدي: إقلٌم63(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويحلً زٌنب35321289

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة64(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويبروز نهٌلة35321235

بنور سٌدي: إقلٌم65(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانوينصرو ٌوسف35321028

برشٌد: إقلٌم66(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويفتاحً امان35311134

سطات: إقلٌم67(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانوينصري اٌمان35321036

سطات: إقلٌم68(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالنعٌمً شٌماء35331151

النواصر: إقلٌم69(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويزاهد أمٌمة35311282

بنسلٌمان: إقلٌم70(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويمزوز شٌماء35321292

النواصر: إقلٌم71(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويتوفٌق آٌة35321268

سطات: إقلٌم72(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويبقري كرٌم35321018
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم73(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالمعروفً حسن35311090

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة74(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويمعراض عبدهللا35321026

مدٌونة: إقلٌم75(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويشجري بدر35311119

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة76(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويأبعقٌل ٌوسف35311309

برشٌد: إقلٌم77(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالكلخة حنان35331127

بنور سٌدي: إقلٌم78(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويمهارد صفاء35311102

برشٌد: إقلٌم79(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالزوهري خدٌجة35321105

بنسلٌمان: إقلٌم80(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويابتسام الحجاج35311152ً

بنور سٌدي: إقلٌم81(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالكهاز الحفٌظ عبد35311216

النواصر: إقلٌم82(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويعبدونً سامٌة مرٌم35331245

برشٌد: إقلٌم83(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانوياالزرق رجاء35321013

النواصر: إقلٌم84(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويبقري زٌنب35311070

بنور سٌدي: إقلٌم85(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويبوخضارة سارة35311091

بنور سٌدي: إقلٌم86(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويمرسول محمد35311209

سطات: إقلٌم87(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالصباٌحً سهٌل35311111

بنور سٌدي: إقلٌم88(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالحسناوي أسماء35331234

النواصر: إقلٌم89(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالطالب أٌت فتٌحة35321278

بنور سٌدي: إقلٌم90(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويصابر فاطمة35331045

بنور سٌدي: إقلٌم91(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويبرتال خدٌجة35331202

المحمدٌة: عمالة92(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويمحترم بسمة35321256

سطات: إقلٌم93(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويحمدون خدٌجة35311148

النواصر: إقلٌم94(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويادعوٌد مصطفى35321117

النواصر: إقلٌم95(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالضٌف أٌوب35311245

المحمدٌة: عمالة96(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالصبانً امٌمة35311073

مدٌونة: إقلٌم97(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويأقارشت خدٌجة35321020

بنور سٌدي: إقلٌم98(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويحمٌدو الزهراء فاطمة35331133

بنور سٌدي: إقلٌم99(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالمسٌح حلٌمة35321261
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنور سٌدي: إقلٌم100(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويطوٌرة سفٌان35311109

بنور سٌدي: إقلٌم101(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويرجاوي اكرام35321134

بنور سٌدي: إقلٌم102(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويرزٌق وفاء35311151

سطات: إقلٌم103(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالراحة المهدي35311121

بنور سٌدي: إقلٌم104(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالزروالً خدٌجة35311271

برشٌد: إقلٌم105(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويساكر لبنى35321290

برشٌد: إقلٌم106(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالعلمً كنزة35321274

بنور سٌدي: إقلٌم107(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويسمتار زٌنب35331107

بنور سٌدي: إقلٌم108(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويمرسً الزهراء فاطمة35311032

سطات: إقلٌم109(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويطالبً هللا عبد35321198

بنسلٌمان: إقلٌم110(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويشوقً شٌماء35311260

بنسلٌمان: إقلٌم111(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويفقور ٌاسٌن35311047

سطات: إقلٌم112(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالتهامً غزالن35311229

النواصر: إقلٌم113(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويتبت مرٌم35311198

النواصر: إقلٌم114(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالحسناوي أٌوب35321272

سطات: إقلٌم115(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويبوزٌدي فاضلة35311237

مدٌونة: إقلٌم116(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالحبً الصدٌق محمد35321077

بنسلٌمان: إقلٌم117(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويكوشطو نادٌة35331143

برشٌد: إقلٌم118(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالمزروعً خدٌجة35311289

سطات: إقلٌم119(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويمهارد مروة35331083

سطات: إقلٌم120(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويهللا فتح حمٌد35331212

النواصر: إقلٌم121(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويصٌاد الزهراء فاطمة35311299

مدٌونة: إقلٌم122(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويامغار خدٌجة35321300

النواصر: إقلٌم123(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالناجً سكٌنة35311276

مدٌونة: إقلٌم124(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالصنهاجً سكٌنة35311279

مدٌونة: إقلٌم125(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويبركة اٌت شٌماء35321188

سطات: إقلٌم126(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويبركاتً خدٌجة35321009
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

برشٌد: إقلٌم127(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويزهٌر زٌنب35311255

سطات: إقلٌم128(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالرامً كوثر35321248

سطات: إقلٌم129(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويبنخلدون عبداالله35311074

بنسلٌمان: إقلٌم130(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالحناشٌة هشام35311222

مدٌونة: إقلٌم131(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالعبٌر شٌماء35331230

مدٌونة: إقلٌم132(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانوياكردان امٌنة35321244

سطات: إقلٌم133(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويربوح حمزة35331098

سطات: إقلٌم134(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويقدي لبنى35311191

بنسلٌمان: إقلٌم135(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويهٌنون فاطمة35311071

سطات: إقلٌم136(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويبوحسٌس مٌنة35311082

برشٌد: إقلٌم137(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالحاج اهل نهٌلة35321160

مدٌونة: إقلٌم138(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالهٌنونً كوثر35311177

بنسلٌمان: إقلٌم139(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويالتمرانً خدٌجة35331096

برشٌد: إقلٌم140(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويغازي نزهة35311123

مدٌونة: إقلٌم141(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويكوات ٌوسف35321114

بنسلٌمان: إقلٌم142(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويعبٌد الزهراء فاطمة35311081

برشٌد: إقلٌم143(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويوردي أمٌنة35311232

مدٌونة: إقلٌم144(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويمرحاوي اقبال35321097

مدٌونة: إقلٌم145(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويشجر ٌوسف35331150

برشٌد: إقلٌم146(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويسٌر ختٌمة35311041

بنسلٌمان: إقلٌم147(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويبولٌل شٌماء35321263

برشٌد: إقلٌم148(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانوياالزهاري ٌوسف35321131

برشٌد: إقلٌم149(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويعلوش هجر35331043

برشٌد: إقلٌم150(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويمروان ادرٌوش35311013

برشٌد: إقلٌم151(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويبطاهر اٌت عمر35331233

برشٌد: إقلٌم152(ة)ناجحواالرض الحٌاة علومالثانويلكرون مرٌم35311113

بنور سٌدي: إقلٌم1(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالفراجً مراد30111188
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

النواصر: إقلٌم2(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويلحوٌدكً الكرٌم عبد30101328

سطات: إقلٌم3(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويحسنً الزهراء فاطمة30101407

المحمدٌة: عمالة4(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويازواري سلٌم30111245

رشٌد موالي مقاطعات عمالة5(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويحٌوٌش لٌلى30111307

مدٌونة: إقلٌم6(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبلموس أسماء30101576

سطات: إقلٌم7(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياشعٌب خالد30111214

بنور سٌدي: إقلٌم8(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالباللً عل30101308ً

مدٌونة: إقلٌم9(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالتبابً الهام30101481

سطات: إقلٌم10(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويشردال العباس30101255

بنور سٌدي: إقلٌم11(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويلحنٌن ابن بشرى30111247

سطات: إقلٌم12(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويوعزٌز محمد30101144

بنور سٌدي: إقلٌم13(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبطاش عبدالسالم30111113

مدٌونة: إقلٌم14(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالطالبً المالك عبد30101414

سطات: إقلٌم15(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالغنضور سناء30111335

بنور سٌدي: إقلٌم16(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويسالل زٌنب30101469

سطات: إقلٌم17(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويرحمانً أمٌن محمد30101273

الشق عٌن مقاطعة عمالة18(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياضهر الغنً عبد30111321

بنسلٌمان: إقلٌم19(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالفلوس محمد30111042

الشق عٌن مقاطعة عمالة20(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياعرابً نورة30111371

بنور سٌدي: إقلٌم21(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويمفلح أمٌنة30111330

رشٌد موالي مقاطعات عمالة22(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويحامٌل نهٌلة30101454

بنور سٌدي: إقلٌم23(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالعباسً كوثر30101396

بنور سٌدي: إقلٌم24(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالمنانً رشٌد30111256

سطات: إقلٌم25(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويترٌكً بهٌجة30101329

المحمدٌة: عمالة26(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويلقرع أسامة30101253

بنور سٌدي: إقلٌم27(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويقنار مارٌة30101371

بنور سٌدي: إقلٌم28(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالروكً اسٌة30101233
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنور سٌدي: إقلٌم29(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويهشام البعٌج30111183ً

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة30(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبال أٌت عل30101299ً

بنور سٌدي: إقلٌم31(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالمتوكٌل مرٌم30101545

بنور سٌدي: إقلٌم32(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويمحبوب العزٌز عبد30101581

المحمدٌة: عمالة33(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالغوالً أٌوب30101115

سطات: إقلٌم34(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويملوكً كرٌمة30101332

الجدٌدة: إقلٌم35(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياجرٌري عبدالمالك30101154

سطات: إقلٌم36(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبنسٌدي الزهراء فاطمة30101183

سطات: إقلٌم37(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويعارف غزالن30101488

بنور سٌدي: إقلٌم38(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياالراوي عبدالباسط30101227

الشق عٌن مقاطعة عمالة39(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويأصبان محمد30101113

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة40(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويحكٌمً نادٌة30101044

مدٌونة: إقلٌم41(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويٌوسف اٌت خدٌجة30111027

النواصر: إقلٌم42(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويخربوش سعٌد30101435

سطات: إقلٌم43(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويرٌحانً هدى30111373

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة44(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالصالح سكٌنة30101547

بنور سٌدي: إقلٌم45(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويحرشٌش نزهة30111206

المحمدٌة: عمالة46(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويعفى نهٌلة30101569

سطات: إقلٌم47(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويكرٌانً الحكٌم عبد30101383

بنور سٌدي: إقلٌم48(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويحزكور محفوظ30111197

بنور سٌدي: إقلٌم49(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويتامور سكٌنة30101276

الجدٌدة: إقلٌم50(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبلحضار ملٌكة30101511

بنور سٌدي: إقلٌم51(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالدٌن حسن عزٌز30111012

مدٌونة: إقلٌم52(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالحنفً زكرٌاء30111207

مدٌونة: إقلٌم53(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالخٌر نورة30101348

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة54(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبوزٌد فاطمة30101412

بنور سٌدي: إقلٌم55(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالرضى ابن سناء30101582
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنور سٌدي: إقلٌم56(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالصغٌر نهٌلة30101549

بنور سٌدي: إقلٌم57(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالسلمونً سعٌد30111122

برشٌد: إقلٌم58(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالنٌوف نجوى30111349

بنسلٌمان: إقلٌم59(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوينسابوري سارة30111168

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة60(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويباي المهدي30101005

بنور سٌدي: إقلٌم61(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياعراب نهٌلة30101441

بنسلٌمان: إقلٌم62(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويركوبً هجر30111374

سطات: إقلٌم63(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياحمان محمد30101275

النواصر: إقلٌم64(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالعاللً بشرى30101480

النواصر: إقلٌم65(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويواعراب فاطمة30101292

بنور سٌدي: إقلٌم66(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالعمراوي زكرٌاء30101597

سطات: إقلٌم67(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياالم الزهراء فاطمة30111036

سطات: إقلٌم68(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالسحنونً الهام30101246

بنور سٌدي: إقلٌم69(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالبٌضوري انس30101391

مدٌونة: إقلٌم70(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويسبٌل امٌمة30101397

سطات: إقلٌم71(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالجراري حلٌمة30101426

بنور سٌدي: إقلٌم72(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوينفٌد نادٌة30101477

الجدٌدة: إقلٌم73(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالعمرانً حٌاة30111286

مسٌك ابن مقاطعات عمالة74(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالمغاري ٌوسفً منار30101264

سطات: إقلٌم75(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويمعطالوي الواحد عبد30111116

الجدٌدة: إقلٌم76(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويطاهٌر مرٌم30101179

سطات: إقلٌم77(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبحاث محسن30111313

سطات: إقلٌم78(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوينزالى أمٌن30101555

الشق عٌن مقاطعة عمالة79(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبنٌجة اٌمان30101531

سطات: إقلٌم80(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالمعٌنً زٌنب30101532

بنسلٌمان: إقلٌم81(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويسرسر حنان30111192

الجدٌدة: إقلٌم82(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالغافري غٌثة30101556
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

النواصر: إقلٌم83(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويماجدوي حسناء30101448

النواصر: إقلٌم84(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويقاسً اٌت كمال30111324

بنسلٌمان: إقلٌم85(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويلحمودي سكٌنة30101518

مدٌونة: إقلٌم86(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالمخزومً انس30101086

مدٌونة: إقلٌم87(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويقدٌر ابو فاطمة30111140

مدٌونة: إقلٌم88(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويزوٌن خدٌجة30101592

النواصر: إقلٌم89(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويصدقً زٌنب30101225

سطات: إقلٌم90(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويخملٌش الزهراء فاطمة30101413

الجدٌدة: إقلٌم91(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوي عالم سناء30111115

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة92(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويوزاز حمزة30101340

سطات: إقلٌم93(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالٌمانً سارة30101366

سطات: إقلٌم94(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالوافً ابراهٌم30111142

مدٌونة: إقلٌم95(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياقجاعن فاطمة30101337

مدٌونة: إقلٌم96(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويأمبٌركو إسماعٌل30101006

رشٌد موالي مقاطعات عمالة97(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياألنصار نهٌلة30101546

الجدٌدة: إقلٌم98(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويعبدو كرٌمة30101243

سطات: إقلٌم99(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويلشهب سكٌنة30111212

سطات: إقلٌم100(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويجمالً محمد30111003

سطات: إقلٌم101(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويرحوا اٌت عادل30101331

سطات: إقلٌم102(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويأبوالمكارم ٌوسف30111134

النواصر: إقلٌم103(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالمنانً الزهراء فاطمة30101146

سطات: إقلٌم104(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالمسعودي نهٌلة30111328

مدٌونة: إقلٌم105(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويشرعون الرزاق عبد30101070

مدٌونة: إقلٌم106(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبوحدو سناء30101553

النواصر: إقلٌم107(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبوسٌل شٌماء30101599

النواصر: إقلٌم108(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويشكور ٌاسٌن30101567

بنسلٌمان: إقلٌم109(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويحٌزمً الباتول30111257
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

الجدٌدة: إقلٌم110(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويلخضر نجاة30101379

برشٌد: إقلٌم111(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبامول رجاء30111216

سطات: إقلٌم112(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالعمرانً سعٌد30111035

سطات: إقلٌم113(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويمرزكٌوي زهٌرة30101598

سطات: إقلٌم114(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبوروروا راغب30101091

النواصر: إقلٌم115(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالحرمولً امٌمة30101533

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة116(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويعشٌبة الشافً عبد30101031

بنسلٌمان: إقلٌم117(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويتوفٌد مرٌم30111264

النواصر: إقلٌم118(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالمعزوزي شٌماء30101580

النواصر: إقلٌم119(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويصابر زكرٌاء30101529

مدٌونة: إقلٌم120(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويقدو فاطمة30111201

برشٌد: إقلٌم121(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالكنزي لبنا30101121

الجدٌدة: إقلٌم122(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالصلحً المهدي30111344

مدٌونة: إقلٌم123(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياعكار كوثر30101543

الجدٌدة: إقلٌم124(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبلهٌبة أمٌمة30101551

سطات: إقلٌم125(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويرحمان الهام30101108

مدٌونة: إقلٌم126(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويرحو اٌت نادٌة30111182

رشٌد موالي مقاطعات عمالة127(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويوسلٌلو فاطمة30101053

سطات: إقلٌم128(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالربانً فاتحة30111331

الجدٌدة: إقلٌم129(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبنطالب علٌة30101390

الشق عٌن مقاطعة عمالة130(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالزاهً هللا عبد30111133

رشٌد موالي مقاطعات عمالة131(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبندراعو نزهة30101548

الجدٌدة: إقلٌم132(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويلفرٌجً شٌماء30101423

سطات: إقلٌم133(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالداودي خالد30101424

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة134(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالطباخ الفتاح عبد30101204

بنسلٌمان: إقلٌم135(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياخندجً فاطمة30101596

مدٌونة: إقلٌم136(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويجادل خدٌجة30111132
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة137(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبرك محمد30101175

المحمدٌة: عمالة138(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالكاطع سامٌة30101138

النواصر: إقلٌم139(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالطوٌل الزهراء فاطمة30101600

مدٌونة: إقلٌم140(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويمواقً لحسن30101248

سطات: إقلٌم141(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبلخناتً عبداإلله30111224

سطات: إقلٌم142(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويهشٌمو لبنى30111358

سطات: إقلٌم143(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبدٌع فاطنة30101562

برشٌد: إقلٌم144(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويجعفري عتٌقة30101509

سطات: إقلٌم145(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويمحجوبً رشٌد30101306

المحمدٌة: عمالة146(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبلوط شٌماء30101572

سطات: إقلٌم147(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالحرش سكٌنة30101222

سطات: إقلٌم148(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويادار حنان30111287

سطات: إقلٌم149(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالرصافً نزهة30101387

سطات: إقلٌم150(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبحراوي محمد30111297

سطات: إقلٌم151(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالعلمً محمد30111109

سطات: إقلٌم152(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويمزٌان شٌماء30111125

سطات: إقلٌم153(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويفراج مرٌم30111015

سطات: إقلٌم154(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالكٌسً رجاء30111319

سطات: إقلٌم155(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياالهموري عزالدٌن30111308

الشق عٌن مقاطعة عمالة156(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالتازي كوثر30101584

بنسلٌمان: إقلٌم157(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالكٌحل عتٌقة30101015

سطات: إقلٌم158(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوينقاش الغنً عبد30101310

مدٌونة: إقلٌم159(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالماضً اٌمان30101588

سطات: إقلٌم160(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويسلٌم رٌاض30101081

سطات: إقلٌم161(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويامهٌدرا الزهراء فاطمة30111262

النواصر: إقلٌم162(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويناصر الزهراء فاطمة30101550

مدٌونة: إقلٌم163(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياكلٌل أمال30101455
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

مدٌونة: إقلٌم164(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويمطاش حلٌمة30101490

سطات: إقلٌم165(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالمزناب بسمة30101524

سطات: إقلٌم166(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويغانمً جهاد30101280

سطات: إقلٌم167(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالدمناتً ابتسام30111300

سطات: إقلٌم168(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويزهً عماد30101431

النواصر: إقلٌم169(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويباقة كنزة30101395

مدٌونة: إقلٌم170(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالزٌن الزهراء فاطمة30111289

النواصر: إقلٌم171(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويمبشور حسناء30101540

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة172(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالهٌبة شٌماء30101342

سطات: إقلٌم173(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويسعفان إسماعٌل30111277

المحمدٌة: عمالة174(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياعرٌش سعٌدة30111004

النواصر: إقلٌم175(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويهاشمً نعٌمة30101519

مدٌونة: إقلٌم176(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبوزرور غزالن30111356

النواصر: إقلٌم177(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويمهٌر حمزة30101242

سطات: إقلٌم178(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالزمرانً سلمى30101385

مدٌونة: إقلٌم179(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويرزوق عائشة30101458

سطات: إقلٌم180(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالكتاوي محمد30111215

سطات: إقلٌم181(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبلهرادي كوثر30111296

مدٌونة: إقلٌم182(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويمَكون فردوس30111230

مدٌونة: إقلٌم183(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالبدراوي تورٌة30101033

بنسلٌمان: إقلٌم184(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالزاهر لٌلى30101055

مدٌونة: إقلٌم185(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويكرٌم رشٌدة30111248

بنسلٌمان: إقلٌم186(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويباشا أمال30101586

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة187(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياغنٌم بدر30101530

مدٌونة: إقلٌم188(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالمكٌلس فاتحة30111242

مدٌونة: إقلٌم189(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالشرفً أسماء30111160

بنسلٌمان: إقلٌم190(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالقدٌري خالد30111318
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

مدٌونة: إقلٌم191(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويلمعلم سمٌرة30111031

النواصر: إقلٌم192(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالخلدونً ٌدٌر30101560

بنسلٌمان: إقلٌم193(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياحدٌدو أٌوب30101261

مدٌونة: إقلٌم194(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالوراد العزٌز عبد30101007

رشٌد موالي مقاطعات عمالة195(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالفزنً مصطفى30101064

مدٌونة: إقلٌم196(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوينعٌم مرٌم30101459

برشٌد: إقلٌم197(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالبوزٌدي خدٌجة30101422

النواصر: إقلٌم198(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياخً فاطمة30111099

رشٌد موالي مقاطعات عمالة199(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويسقٌم غنٌة30111058

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة200(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويعاللوش محمد30101042

بنسلٌمان: إقلٌم201(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويتكنً الصمد عبد30101122

مدٌونة: إقلٌم202(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويوهابً حسناء30101552

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة203(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويلمعادر أسماء30111129

مدٌونة: إقلٌم204(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويعمران امال30111144

بنسلٌمان: إقلٌم205(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالخلٌقً ٌوسف30101164

برشٌد: إقلٌم206(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويأكطٌب جمال30101436

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة207(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالزاكً عماد30101309

النواصر: إقلٌم208(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويملول ٌسٌن30101048

بنسلٌمان: إقلٌم209(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبرامو خدٌجة30101432

مدٌونة: إقلٌم210(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويقاسمً خدٌجة30101277

رشٌد موالي مقاطعات عمالة211(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويضهرانً حسن30101089

رشٌد موالي مقاطعات عمالة212(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياسغن محمد30101116

المحمدٌة: عمالة213(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالواعر ثورٌة30101223

مدٌونة: إقلٌم214(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالجٌكونً اسماعٌل30101240

النواصر: إقلٌم215(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبعٌش مرٌم30101271

برشٌد: إقلٌم216(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالربعً فاطمة30111263

رشٌد موالي مقاطعات عمالة217(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويحقً أٌت العزٌز عبد30111202
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

مدٌونة: إقلٌم218(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالواصً امٌنة30101571

برشٌد: إقلٌم219(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبالج بوشعٌب30111161

مدٌونة: إقلٌم220(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويعطى نٌت عصام30101025

رشٌد موالي مقاطعات عمالة221(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالهندوز فاطمة30101402

النواصر: إقلٌم222(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالزعري اٌوب30111285

برشٌد: إقلٌم223(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويباخًٌ زكرٌاء30111375

مدٌونة: إقلٌم224(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويافعداس فاطمة30101265

بنسلٌمان: إقلٌم225(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالشجري حسن30101507

النواصر: إقلٌم226(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالمالقً الزهراء فاطمة30101559

المحمدٌة: عمالة227(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويعباس بن حمزة30101079

برشٌد: إقلٌم228(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبندوش فتٌحة30111174

بنسلٌمان: إقلٌم229(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالشرقاوي ٌونس30101226

برشٌد: إقلٌم230(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالحبشً المهدي30111019

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة231(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالزهري فتٌحة30111006

بنسلٌمان: إقلٌم232(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويلحلو زهٌر30111226

برشٌد: إقلٌم233(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوينورالفتح زٌنب30101186

برشٌد: إقلٌم234(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالعالم حلٌمة30101157

برشٌد: إقلٌم235(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويظافر خولة30101489

برشٌد: إقلٌم236(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويعلً بن خدٌجة30101320

بنسلٌمان: إقلٌم237(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالٌوسفً سعٌد30101428

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة238(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالمامونً حسٌبة30111014

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة239(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويلهدٌلً أمٌنة30101534

بنسلٌمان: إقلٌم240(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويدعو بن لوبنة30111061

بنسلٌمان: إقلٌم241(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويهلهل محمد30101497

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة242(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالحمراوي حلٌمة30111268

برشٌد: إقلٌم243(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالمستوي لٌلى30111034

برشٌد: إقلٌم244(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويلدٌر كرٌمة30101492

65/136



النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

برشٌد: إقلٌم245(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويلحبٌب اٌت حلٌمة30101500

بنسلٌمان: إقلٌم246(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويعمو بن فاطمة30101523

بنسلٌمان: إقلٌم247(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالزنداكً سهام30101058

بنسلٌمان: إقلٌم248(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالخزري أمٌنة30101483

المحمدٌة: عمالة249(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويجباري لبنى30111203

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة250(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويمخلوق عزٌزة30101419

برشٌد: إقلٌم251(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالوراري مرٌم30101587

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة252(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويٌوسف أٌت فاطمة30101535

برشٌد: إقلٌم253(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويسفٌان بلعطار30101038

برشٌد: إقلٌم254(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبورحاب إبتسام30101082

برشٌد: إقلٌم255(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالنكشاوي اللطٌف عبد30101558

برشٌد: إقلٌم256(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويحفٌظ عبدالهادي30101537

برشٌد: إقلٌم257(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويتنكوت فاتحة30101557

الشق عٌن مقاطعة عمالة258(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالعجان منال30101485

برشٌد: إقلٌم259(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويسعٌف حسناء30101357

الشق عٌن مقاطعة عمالة260(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالمخٌسً غزالن30111354

برشٌد: إقلٌم261(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانوياعبال رقٌة30101110

برشٌد: إقلٌم262(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويشطو بن أٌوب30101272

برشٌد: إقلٌم263(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويعربان زهٌر30111159

برشٌد: إقلٌم264(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالمسعودي مرٌم30101512

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة265(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويزروف رجاء30101400

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة266(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويزكور محمد30101001

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة267(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالسكوري عثمان30101158

رشٌد موالي مقاطعات عمالة268(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويلكبٌر بن الغفور عبد30111219

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة269(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويعزوزي خالد30111147

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة270(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويغرٌب أحمد30111026

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة271(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالقرشً نجٌم30111227
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة272(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويبركاب شٌماء30101192

رشٌد موالي مقاطعات عمالة273(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالخطاب هند30111091

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة274(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويحالق حلٌمة30101474

رشٌد موالي مقاطعات عمالة275(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويحرشً شٌماء30101330

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة276(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويالحمداشً سومٌة30101375

الشق عٌن مقاطعة عمالة277(ة)ناجحالعربٌة اللغةالثانويخلٌل ابراهٌم30111312

بنور سٌدي: إقلٌم1(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًشهبون لحسن11471122

برشٌد: إقلٌم2(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًاكرور نادٌة11471108

مدٌونة: إقلٌم3(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًامكرا المختار11471014

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة4(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًفاتح ٌوسف11471058

بنور سٌدي: إقلٌم5(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًخردزي عمر11471043

الجدٌدة: إقلٌم6(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًحمادي باسو11471090

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة7(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًلحسن اد الحسٌن11471010

بنور سٌدي: إقلٌم8(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًالبحاٌري جمال11471073

رشٌد موالي مقاطعات عمالة9(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًبوسرو إكرام11471079

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة10(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًزراٌبً عماد11471063

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة11(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًالطاهري محمد11471004

بنسلٌمان: إقلٌم12(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًاروش وداد11471067

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة13(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًبولمال المنعٌم عبد11471127

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة14(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًسموكً الزهرة11471003

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة15(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًهرواش فاطمة11471052

النواصر: إقلٌم16(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًاحدو اٌت الدٌن نور11471033

بنور سٌدي: إقلٌم17(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًسفرت لحسٌن11471106

بنور سٌدي: إقلٌم18(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًأوخٌرى أحمد11471005

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة19(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًبومسعود فاطمة11471013

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة20(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًادمبارك اجمٌعة11471025

بنور سٌدي: إقلٌم21(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًاوكهو سعٌد11471042
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

الشق عٌن مقاطعة عمالة22(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًٌكو سعٌد11471001

برشٌد: إقلٌم23(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًالهادي خدٌجة11471045

الجدٌدة: إقلٌم24(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًنواري الحمٌد عبد11471095

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة25(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًواعجال عل11471036ً

بنسلٌمان: إقلٌم26(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًزهواتً اٌوب11471113

النواصر: إقلٌم27(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًحنبلً الخاضر11471002

بنسلٌمان: إقلٌم28(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًأزروف محمد11471075

سطات: إقلٌم29(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًاوعٌا مبارك11471053

برشٌد: إقلٌم30(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًاعبوش خالد11471085

بنور سٌدي: إقلٌم31(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًعدي بن محمد11471110

سطات: إقلٌم32(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًأكوجٌل محمد11471065

بنسلٌمان: إقلٌم33(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًابا اٌت فاطمة11471072

مسٌك ابن مقاطعات عمالة34(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًاوبرار المهدي11471037

بنسلٌمان: إقلٌم35(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًاحرشاو بسمة11471080

النواصر: إقلٌم36(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًاتلاير الحسٌن11471094

بنور سٌدي: إقلٌم37(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًاخدوش الحسٌن11471111

المحمدٌة: عمالة38(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًأوالمحجوب كلثوم11471096

الجدٌدة: إقلٌم39(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًتاقً لحو11471022

مسٌك ابن مقاطعات عمالة40(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًالعٌدي لحسن11471055

الجدٌدة: إقلٌم41(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًالزرق نادٌة11471092

النواصر: إقلٌم42(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًأجبلً جمال11471046

الجدٌدة: إقلٌم43(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًفوتوحً مراد11471064

برشٌد: إقلٌم44(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًاوطٌر فاطمة11471120

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة45(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًبوجرة الرحٌم عبد11471068

الجدٌدة: إقلٌم46(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًأمحداش نورالدٌن11471082

الجدٌدة: إقلٌم47(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًأبرقوي حفٌظة11471083

سطات: إقلٌم48(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًاوبٌا مٌنة11471086
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

المحمدٌة: عمالة49(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًالدٌن ناصر اٌوب11471069

النواصر: إقلٌم50(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًبركوش فاطمة11471093

مسٌك ابن مقاطعات عمالة51(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًاتكنٌا عمر11471109

الجدٌدة: إقلٌم52(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًمدي محمد11471009

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة53(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًزفٌن رشٌد11471012

النواصر: إقلٌم54(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًاحمد علً اٌت اسٌة11471035

الشق عٌن مقاطعة عمالة55(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًكرموش اٌت سناء11471020

رشٌد موالي مقاطعات عمالة56(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًالخرف ٌوسف11471049

النواصر: إقلٌم57(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًقال حٌظة11471103

سطات: إقلٌم58(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًاهناش حكٌمة11471040

مسٌك ابن مقاطعات عمالة59(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًتواكٌل سعٌدة11471007

رشٌد موالي مقاطعات عمالة60(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًبوغالل ٌونس11471048

مدٌونة: إقلٌم61(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًاعدو اسماعٌل11471044

مدٌونة: إقلٌم62(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًمسطو حكٌمة11471091

مدٌونة: إقلٌم63(ة)ناجحاألمازٌغٌةاإلبتدائًناجً مرٌم11471077

الجدٌدة: إقلٌم1(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعضراوي محمد10541212

بنور سٌدي: إقلٌم2(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمشماشً ٌونس10621296

سطات: إقلٌم3(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسركوح هاجر10561211

سطات: إقلٌم4(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالٌونانً اسماء10571090

الشق عٌن مقاطعة عمالة5(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبولٌد إٌمان10301099

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة6(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغمالً نجوى10701122

سطات: إقلٌم7(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجبران اٌمان10561004

سطات: إقلٌم8(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًباٌا ملٌكة10591077

سطات: إقلٌم9(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاوبال لطٌفة10591125

رشٌد موالي مقاطعات عمالة10(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنجاح مرٌم10381317

النواصر: إقلٌم11(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلشكر أٌت أسماء10491397

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة12(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالهاهوس خدٌجة10701014
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

رشٌد موالي مقاطعات عمالة13(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعركوبً هجر10381415

بنور سٌدي: إقلٌم14(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرعاد حبٌبة10631384

سطات: إقلٌم15(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًارجالً هبة10571559

برشٌد: إقلٌم16(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسدٌر إكرام10611701

الحسنً الحً مقاطعة عمالة17(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبعلى أمٌمة10141099

سطات: إقلٌم18(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبشان مرٌم10571149

برشٌد: إقلٌم19(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغزان هدى10611308

النواصر: إقلٌم20(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعٌسى بن اٌت فائزة10481381

مدٌونة: إقلٌم21(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالناٌم هدى10421121

سطات: إقلٌم22(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاألحمدي امٌنة10571473

بنور سٌدي: إقلٌم23(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعساوي محاسن10631332

رشٌد موالي مقاطعات عمالة24(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبوموسً نزهة10371240

المحمدٌة: عمالة25(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعٌوشً الزهراء فاطمة10501211

سطات: إقلٌم26(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعوبٌدي شٌماء10581560

سطات: إقلٌم27(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالغدٌرة اٌت نادٌة10571102

سطات: إقلٌم28(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزهٌر اسماء10561008

سطات: إقلٌم29(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسلمات حنان10591491

الجدٌدة: إقلٌم30(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرشاد اكرام10551252

بنور سٌدي: إقلٌم31(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًباعزي خدٌجة10641197

رشٌد موالي مقاطعات عمالة32(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوسام بشرى10371345

الجدٌدة: إقلٌم33(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفضٌلً فتٌحة10541196

سطات: إقلٌم34(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالدرٌسً ناجً حفصة10581602

سطات: إقلٌم35(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغٌات زٌنب10591792

بنور سٌدي: إقلٌم36(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالٌزٌدي خدٌجة10641135

سطات: إقلٌم37(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمفتاح مرٌم10561175

الشق عٌن مقاطعة عمالة38(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجوال خدٌجة10301039

رشٌد موالي مقاطعات عمالة39(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكباش اسٌة10381130
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

رشٌد موالي مقاطعات عمالة40(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتماري محمد10381392

سطات: إقلٌم41(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًداعلً مرٌم10711165

سطات: إقلٌم42(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدحمونً الزهراء فاطمة10571475

بنور سٌدي: إقلٌم43(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبغدادي عبدالحق10631055

سطات: إقلٌم44(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوغابة نورة10591724

سطات: إقلٌم45(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقدار دنٌا10581177

سطات: إقلٌم46(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًموالً غٌثة10571379

الحسنً الحً مقاطعة عمالة47(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرشدي غزالن10141008

بنسلٌمان: إقلٌم48(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًازعف مرٌم10601095

رشٌد موالي مقاطعات عمالة49(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبابا سعٌدة10381216

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة50(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبدة غزالن10701171

النواصر: إقلٌم51(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشمشام رانٌا10481110

برشٌد: إقلٌم52(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحفٌان اكرام10611218

بنور سٌدي: إقلٌم53(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحاجبً شٌماء10641361

سطات: إقلٌم54(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًراتب فاطمة10591721

الجدٌدة: إقلٌم55(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالدرٌسً الزٌن الزهراء فاطمة10551315

بنور سٌدي: إقلٌم56(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدٌنً عتٌقة10621129

سطات: إقلٌم57(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالرماوي سارة10581180

الجدٌدة: إقلٌم58(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالطوهري حٌاة10551153

سطات: إقلٌم59(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبغزاوي مرٌم10581519

سطات: إقلٌم60(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالوفاء ابو خدٌجة10591127

سطات: إقلٌم61(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعبوبً اكرام10581594

الجدٌدة: إقلٌم62(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالوسقً لٌنة10541164

المحمدٌة: عمالة63(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمهتدي نجاة10501077

سطات: إقلٌم64(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمطهٌر السعدٌة10561085

سطات: إقلٌم65(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًابوالفضل عادل10591046

الجدٌدة: إقلٌم66(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصحٌحً زٌنب10551253
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم67(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتاقً سعاد10571323

رشٌد موالي مقاطعات عمالة68(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًهاللً اٌمان10381159

المحمدٌة: عمالة69(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسوي سعٌدة10501199

رشٌد موالي مقاطعات عمالة70(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشفٌق سلوى10371216

سطات: إقلٌم71(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحضري فوزٌة10711020

النواصر: إقلٌم72(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمتوكل زٌنب10481233

بنور سٌدي: إقلٌم73(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالزلمٌة خدٌجة10621265

سطات: إقلٌم74(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنشواء زكرٌاء10591638

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة75(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًندجار أنس10331045

رشٌد موالي مقاطعات عمالة76(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمتقً زٌنب10371427

سطات: إقلٌم77(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخرٌبش ٌاسٌن10591709

سطات: إقلٌم78(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًموافق مرٌم10571107

سطات: إقلٌم79(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصرٌح فضٌلة10591090

الشق عٌن مقاطعة عمالة80(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخالد نعمة10301110

بنور سٌدي: إقلٌم81(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاصفادي هدى10631366

سطات: إقلٌم82(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحٌدر حسناء10711238

بنور سٌدي: إقلٌم83(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًتشرافت أمٌمة10631124

النواصر: إقلٌم84(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاجوادي غٌثة10481235

رشٌد موالي مقاطعات عمالة85(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبولعزافر ابتسام10371234

بنور سٌدي: إقلٌم86(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبالحاضً خدٌجة10631145

سطات: إقلٌم87(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعدلً زٌنب10561133

بنور سٌدي: إقلٌم88(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالطهٌري مرٌم10631225

سطات: إقلٌم89(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعامري شعٌب10581480

رشٌد موالي مقاطعات عمالة90(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنتٌس الزهراء فاطمة10381242

الجدٌدة: إقلٌم91(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغزال مرٌم10541036

الجدٌدة: إقلٌم92(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشاطر الزهراء فاطمة10551281

الجدٌدة: إقلٌم93(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالدوبً الباتول10551066
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

رشٌد موالي مقاطعات عمالة94(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأشتوك مرٌم10371296

برشٌد: إقلٌم95(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاكساكس أسماء10611394

سطات: إقلٌم96(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالناجح خدٌجة10591133

سطات: إقلٌم97(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتاقً اٌمان10591184

سطات: إقلٌم98(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالقطبً حسناء10571131

رشٌد موالي مقاطعات عمالة99(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمبرور بشرى10371361

سطات: إقلٌم100(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمكافح أمٌنة10571076

الجدٌدة: إقلٌم101(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبنكً نهٌلة10541262

سطات: إقلٌم102(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصبري أمٌمة10591728

سطات: إقلٌم103(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبودحاٌن الزهراء فاطمة10711095

سطات: إقلٌم104(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًهرادي مرٌم10591612

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة105(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالرشٌدي سكٌنة10331007

سطات: إقلٌم106(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعالم بن هللا سعد10581116

النواصر: إقلٌم107(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشارفً سعٌد10491387

بنور سٌدي: إقلٌم108(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلفرم سلمى10641398

رشٌد موالي مقاطعات عمالة109(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكوزوض حسناء10381261

سطات: إقلٌم110(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفارس فاطمة10571260

رشٌد موالي مقاطعات عمالة111(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسموكً مبارك10381080

الجدٌدة: إقلٌم112(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعباوي معاذ10551046

سطات: إقلٌم113(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلبطٌمً المعط10571039ً

سطات: إقلٌم114(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًامحٌمح هاجر10591855

رشٌد موالي مقاطعات عمالة115(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبوهالً أسماء10371405

سطات: إقلٌم116(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأشبالً محمد10591066

بنسلٌمان: إقلٌم117(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًورداوي أنس10601138

سطات: إقلٌم118(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمهزولً ابراهٌم10591080

سطات: إقلٌم119(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخٌرات هند10591647

سطات: إقلٌم120(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالنٌضً خولة10591124
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم121(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحرمود معاد10581346

رشٌد موالي مقاطعات عمالة122(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفنون سهام10371008

سطات: إقلٌم123(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمتقً حسنى10591204

سطات: إقلٌم124(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالسعد اٌمان10581417

رشٌد موالي مقاطعات عمالة125(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًتٌكوعناب احسان10381182

سطات: إقلٌم126(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوهب أمٌمة10581540

سطات: إقلٌم127(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعربً خدٌجة10571477

النواصر: إقلٌم128(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًهاشم نورة10481270

سطات: إقلٌم129(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعلمً حمزة10591759

رشٌد موالي مقاطعات عمالة130(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرئٌف اٌمان10381100

مدٌونة: إقلٌم131(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاجلٌدي هجر10411167

الجدٌدة: إقلٌم132(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًتموس حنان10531173

سطات: إقلٌم133(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلخدٌم ابتسام10591713

سطات: إقلٌم134(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبركوات نضال10591104

رشٌد موالي مقاطعات عمالة135(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخلود سعاد10381093

بنور سٌدي: إقلٌم136(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعسري إٌمان10631326

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة137(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوسكٌن امٌمة10701240

رشٌد موالي مقاطعات عمالة138(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشكٌب محمد10371432

مدٌونة: إقلٌم139(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوٌدي سكٌنة10411186

سطات: إقلٌم140(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمجدوبً زٌنب10591842

رشٌد موالي مقاطعات عمالة141(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرٌق نهٌلة10371260

النواصر: إقلٌم142(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعدنانً عزالدٌن10481085

سطات: إقلٌم143(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنظٌف عمر10711123

سطات: إقلٌم144(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخلفً نزهة10571557

سطات: إقلٌم145(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكرجمً اسٌة10581045

سطات: إقلٌم146(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجعفري سلمى10571389

سطات: إقلٌم147(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالوالً زكرٌاء10581500
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم148(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبومهدي كنزة10571582

الحسنً الحً مقاطعة عمالة149(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالرودانً بهٌجة10141208

سطات: إقلٌم150(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجعدي الزهراء فاطمة10591189

بنور سٌدي: إقلٌم151(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمٌنة مرٌم10641327

بنسلٌمان: إقلٌم152(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالهشومً هناء10601355

سطات: إقلٌم153(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًطالب لبنى10581635

سطات: إقلٌم154(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالجباصً سلمى10711086

رشٌد موالي مقاطعات عمالة155(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحمزاوي ٌسمٌنة10371047

بنور سٌدي: إقلٌم156(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًابولرماش خدٌجة10631356

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة157(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدوال أمٌمة10201048

سطات: إقلٌم158(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحراز أمٌنة10591592

سطات: إقلٌم159(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعزٌزي زٌنب10571017

سطات: إقلٌم160(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنواري سهام10591094

سطات: إقلٌم161(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالصالحً خنساء10591289

بنور سٌدي: إقلٌم162(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبزاعً عزٌزة10621275

برشٌد: إقلٌم163(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوقطاٌة منال10611329

بنسلٌمان: إقلٌم164(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصادٌق اٌمان10601065

بنسلٌمان: إقلٌم165(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرضوان مرٌم10601253

رشٌد موالي مقاطعات عمالة166(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاكالكل شٌماء10371068

بنور سٌدي: إقلٌم167(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوزٌدي مرٌم10621117

سطات: إقلٌم168(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمفضال زٌنب10561287

سطات: إقلٌم169(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالرٌاحً نادٌة10591783

بنور سٌدي: إقلٌم170(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنعٌم زٌنب10641395

سطات: إقلٌم171(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصالٌح خولة10571522

سطات: إقلٌم172(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنهنٌة عماد10591449

سطات: إقلٌم173(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحنفاوي نزهة10571185

سطات: إقلٌم174(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعلوي القاسمً محمد10591177
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم175(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشاكر أسماء10591593

سطات: إقلٌم176(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبالماحً مارٌة10591568

الجدٌدة: إقلٌم177(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلوك خدٌجة10551188

الجدٌدة: إقلٌم178(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًهنً زٌنب10551193

سطات: إقلٌم179(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمسهلً سعٌد10561246

النواصر: إقلٌم180(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًامٌن اٌمان10481184

سطات: إقلٌم181(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاٌلٌلوا هند10571106

رشٌد موالي مقاطعات عمالة182(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخلوف رجاء10371428

المحمدٌة: عمالة183(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمسبل زٌنب10501056

سطات: إقلٌم184(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالطوسً حسناء10711203

سطات: إقلٌم185(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسهٌري أٌوب10581257

رشٌد موالي مقاطعات عمالة186(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلفرٌكً الزهراء فاطمة10381193

سطات: إقلٌم187(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاغرٌد امال10581634

سطات: إقلٌم188(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالزعٌم كرٌمة10591520

برشٌد: إقلٌم189(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلشٌش أناس10611351

سطات: إقلٌم190(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالضهراوي الزهراء فاطمة10591797

سطات: إقلٌم191(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبورٌشة ابتسام10561233

سطات: إقلٌم192(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمومً سعاد10591313

سطات: إقلٌم193(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكرٌم زٌنب10561155

بنسلٌمان: إقلٌم194(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمناري زهرة10601186

سطات: إقلٌم195(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعجعاج الزهراء فاطمة10571204

سطات: إقلٌم196(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلوزة عزٌز10581029

بنور سٌدي: إقلٌم197(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالودٌع أمٌنة10631223

بنسلٌمان: إقلٌم198(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالغبوري عماد10601163

بنسلٌمان: إقلٌم199(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًندٌر لٌنة10601152

سطات: إقلٌم200(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلبراهمً سمٌرة10581192

بنور سٌدي: إقلٌم201(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمالكً رابحة10621179
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

رشٌد موالي مقاطعات عمالة202(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعلوي فرح10381170

سطات: إقلٌم203(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالدرٌسً نعٌمة10591042

سطات: إقلٌم204(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمعتصم رضوان10581077

سطات: إقلٌم205(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًطاهر غزالن10581244

الجدٌدة: إقلٌم206(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمرزاق زٌنب10531155

برشٌد: إقلٌم207(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمبشور أمٌنة10611101

سطات: إقلٌم208(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصبوري فاطنة10591058

رشٌد موالي مقاطعات عمالة209(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتاج خولة10371113

الجدٌدة: إقلٌم210(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلعسلة نجوى10541261

الجدٌدة: إقلٌم211(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاحمٌز مارٌة10541136

النواصر: إقلٌم212(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالٌمانً غزالن10481330

سطات: إقلٌم213(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرٌانً محمد10581478

النواصر: إقلٌم214(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوعلً حسناء10481012

الجدٌدة: إقلٌم215(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبالبوهالً سهام10541318

بنور سٌدي: إقلٌم216(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجواد حنان10621183

الجدٌدة: إقلٌم217(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسجام اٌة10541251

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة218(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنتاك زهرة10701073

سطات: إقلٌم219(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحدة اٌت ٌوسف10711133

برشٌد: إقلٌم220(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبقال بوشعٌب10611315

سطات: إقلٌم221(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالهنٌنً الشٌماء10581154

سطات: إقلٌم222(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعابر هاجر10571063

رشٌد موالي مقاطعات عمالة223(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوتكرت اٌمان10371309

سطات: إقلٌم224(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنجاح سكٌنة10591452

بنور سٌدي: إقلٌم225(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسباعً انس10641154

الجدٌدة: إقلٌم226(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزادي سعٌدة10541247

سطات: إقلٌم227(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلعتٌق الزهراء فاطمة10571334

سطات: إقلٌم228(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحجاب سلم10581208ً
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم229(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحلة فدوى10591848

سطات: إقلٌم230(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبالقاٌد الغنً عبد10581050

سطات: إقلٌم231(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًابوزهرة زٌنب10591233

الجدٌدة: إقلٌم232(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاإلدرٌسً باسم زٌنب10531114

سطات: إقلٌم233(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالٌمانً حفصة10571099

سطات: إقلٌم234(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرادة دنٌا10591467

سطات: إقلٌم235(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالفاضلً ٌاسٌن10591179

الجدٌدة: إقلٌم236(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعزٌز شٌماء10551360

سطات: إقلٌم237(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمرشٌدي مرٌم10591122

بنور سٌدي: إقلٌم238(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعدراوي سعاد10631269

مدٌونة: إقلٌم239(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمسعودي اٌمان10421062

بنور سٌدي: إقلٌم240(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنقري اسماء10621073

بنور سٌدي: إقلٌم241(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنشاط اٌمان10631286

سطات: إقلٌم242(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاوهمو هاجر10591068

رشٌد موالي مقاطعات عمالة243(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًامجوض اٌت فاطمة10381004

سطات: إقلٌم244(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمحفوظ حٌاة10571224

بنسلٌمان: إقلٌم245(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبالحرشة مرٌم10601282

بنور سٌدي: إقلٌم246(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشاكر محمد10631359

سطات: إقلٌم247(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًگنوح وئام10591072

مدٌونة: إقلٌم248(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًطارق الخنساء10411042

الجدٌدة: إقلٌم249(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأعقة زكرٌاء10551341

رشٌد موالي مقاطعات عمالة250(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًضوٌنٌر لٌلى10381154

سطات: إقلٌم251(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرحوي عثمان10561361

الجدٌدة: إقلٌم252(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالنجار بن الزهراء فاطمة10541124

الجدٌدة: إقلٌم253(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخزار محمد10531171

سطات: إقلٌم254(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالرٌق أسٌة10561093

سطات: إقلٌم255(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمنٌانً أمال10571434
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم256(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالصفصافً نجوى10571137

سطات: إقلٌم257(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمعتصم مونى10591045

الجدٌدة: إقلٌم258(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحسٌنً سمٌة10531245

سطات: إقلٌم259(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلمنونً فاطمة10591781

رشٌد موالي مقاطعات عمالة260(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرحالً نعٌمة10371364

النواصر: إقلٌم261(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاسٌل اسامة10481106

برشٌد: إقلٌم262(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًموزون عائشة10611135

سطات: إقلٌم263(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجوادي نسٌمة10571589

برشٌد: إقلٌم264(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاعبٌدة هند10611606

الحسنً الحً مقاطعة عمالة265(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالرمسالً اٌوب10141030

الجدٌدة: إقلٌم266(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسمناوي عتمان10531098

بنور سٌدي: إقلٌم267(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكمط نجوى10641072

بنسلٌمان: إقلٌم268(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمادي بن سمٌة10601129

برشٌد: إقلٌم269(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبكري دٌنة10611692

سطات: إقلٌم270(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسفٌانً خالد10591737

بنسلٌمان: إقلٌم271(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرٌاض جٌهان10601053

رشٌد موالي مقاطعات عمالة272(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفاتً أمٌمة10371183

رشٌد موالي مقاطعات عمالة273(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمٌمونً مرٌم10371210

سطات: إقلٌم274(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتابت بن ابتسام10591079

رشٌد موالي مقاطعات عمالة275(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالطناطنً عثمان10381018

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة276(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزوكار نهٌلة10201044

سطات: إقلٌم277(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمجناوي مرٌم10711233

بنور سٌدي: إقلٌم278(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغزالنً فتٌحة10631107

بنسلٌمان: إقلٌم279(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًموكل الزهراء فاطمة10601004

سطات: إقلٌم280(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحسون أمٌمة10591843

الجدٌدة: إقلٌم281(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخلٌل سكٌنة10541343

سطات: إقلٌم282(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشفٌق حمزة10571221
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم283(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعاقدي لٌلى10571269

الجدٌدة: إقلٌم284(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلعوج سكٌنة10541344

الجدٌدة: إقلٌم285(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالوسقً هٌثم10541298

سطات: إقلٌم286(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخالف مرٌم10581214

الجدٌدة: إقلٌم287(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلكزولً خدٌجة10531119

النواصر: إقلٌم288(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالدمشً أمل10491305

رشٌد موالي مقاطعات عمالة289(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفاتح امٌمة10371294

سطات: إقلٌم290(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخلفاوي وسٌمة10581198

الجدٌدة: إقلٌم291(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخباز غزالن10541011

برشٌد: إقلٌم292(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتادلً اسماء10611615

سطات: إقلٌم293(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنهٌمة عثمان10591199

برشٌد: إقلٌم294(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلمعمري زٌنب10611154

الجدٌدة: إقلٌم295(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالنقر فاطمة10531217

الجدٌدة: إقلٌم296(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعسري فدوى10541285

سطات: إقلٌم297(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبحٌحً نهٌلة10561199

سطات: إقلٌم298(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلبحٌح ولٌد10571411

رشٌد موالي مقاطعات عمالة299(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشعٌب خدٌجة10371450

رشٌد موالي مقاطعات عمالة300(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوحلٌم اٌت نجاة10381160

بنور سٌدي: إقلٌم301(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبرٌسول شٌماء10621142

رشٌد موالي مقاطعات عمالة302(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدهاج حفصة10381237

سطات: إقلٌم303(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالزهراء فاطمة شعطٌط10591349

رشٌد موالي مقاطعات عمالة304(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمسمار زٌنب10371017

الجدٌدة: إقلٌم305(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمخلوفً خولة10551220

الجدٌدة: إقلٌم306(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمضرار سارة10551015

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة307(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحندٌري كوثر10461029

سطات: إقلٌم308(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفهمً سارة10711040

سطات: إقلٌم309(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبطٌوي المهدي10571305
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

برشٌد: إقلٌم310(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنعزوز حفصة10611248

بنور سٌدي: إقلٌم311(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسومً محمد10621228

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة312(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمودن فتٌحة10201007

سطات: إقلٌم313(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمجٌد مارٌة10571592

سطات: إقلٌم314(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوكرفاوي حفصة10581486

رشٌد موالي مقاطعات عمالة315(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمعزانً نورا10381034

الجدٌدة: إقلٌم316(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمحمدي منال10531281

رشٌد موالي مقاطعات عمالة317(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبورقادي صفاء10381297

بنور سٌدي: إقلٌم318(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعساوي نجوى10641172

سطات: إقلٌم319(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالدرٌسً مرٌم10591445

سطات: إقلٌم320(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجملً شٌماء10591347

بنور سٌدي: إقلٌم321(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمحسن خدٌجة10641226

بنور سٌدي: إقلٌم322(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالدغوغً مرٌم10641328

سطات: إقلٌم323(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًٌاسٌن غزالن10571585

الجدٌدة: إقلٌم324(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوسالنً حمزة10541291

الجدٌدة: إقلٌم325(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاحصاٌن حسناء10551008

بنور سٌدي: إقلٌم326(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمقتصد نزهة10631333

سطات: إقلٌم327(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجدع ٌسرى10571539

سطات: إقلٌم328(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعاطف بوشرى10581253

الجدٌدة: إقلٌم329(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسرسر كوثر10551198

سطات: إقلٌم330(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحبٌبً امٌمة10591543

سطات: إقلٌم331(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشٌوخ نسٌمة10591078

الجدٌدة: إقلٌم332(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعزاب الزهراء فاطمة10541001

رشٌد موالي مقاطعات عمالة333(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاعبٌدات سعد10371297

برشٌد: إقلٌم334(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحلوي أمٌنة10611214

بنور سٌدي: إقلٌم335(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالوهبً موسى10641054

برشٌد: إقلٌم336(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعلوان سارة10611424
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

رشٌد موالي مقاطعات عمالة337(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكسار محمد10381012

سطات: إقلٌم338(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحبادة الهام10571093

بنور سٌدي: إقلٌم339(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغلمً جمٌلة10641406

سطات: إقلٌم340(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمكرٌم سكٌنة10591250

رشٌد موالي مقاطعات عمالة341(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوٌد هناء10371125

رشٌد موالي مقاطعات عمالة342(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمسكاوي ٌسرى10371483

الجدٌدة: إقلٌم343(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًثابت إٌمان10541356

المحمدٌة: عمالة344(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوعزة اسماعٌل10501130

سطات: إقلٌم345(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسخار خدٌجة10571356

النواصر: إقلٌم346(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبورزي أسماء10481078

سطات: إقلٌم347(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمدي كوثر10581215

الجدٌدة: إقلٌم348(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفاكٌر ابتسام10551276

الجدٌدة: إقلٌم349(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبورحٌل هدى10531162

برشٌد: إقلٌم350(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًتزدوٌن فاطمة10611598

سطات: إقلٌم351(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمدان نجاة10571526

بنور سٌدي: إقلٌم352(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشٌبوب زهراء10641192

الشق عٌن مقاطعة عمالة353(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًابوٌكٌر فدوى10301034

الجدٌدة: إقلٌم354(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمبروك سهام10531280

المحمدٌة: عمالة355(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًطٌشة بن حنان10501190

بنور سٌدي: إقلٌم356(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغنام سهام10631381

المحمدٌة: عمالة357(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًامقران مرٌم10501124

سطات: إقلٌم358(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغزي منال10591784

رشٌد موالي مقاطعات عمالة359(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمفتاح هدى10371205

النواصر: إقلٌم360(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمحمودي زٌنب10481072

سطات: إقلٌم361(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحجباوي فدوى10571443

سطات: إقلٌم362(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبركات ابتسام10591404

برشٌد: إقلٌم363(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمً شٌماء10611289
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

الحسنً الحً مقاطعة عمالة364(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنٌتالً المهدي10141174

سطات: إقلٌم365(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغالب سكٌنة10591188

الجدٌدة: إقلٌم366(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسحٌم زهٌرة10531004

سطات: إقلٌم367(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًماوي الشٌماء10571095

الجدٌدة: إقلٌم368(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتوكً خدٌجة10551032

رشٌد موالي مقاطعات عمالة369(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًٌقوت امال10381406

بنور سٌدي: إقلٌم370(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًهللا حبٌب بوشعٌب10621160

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة371(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأهمٌم محمد10201023

سطات: إقلٌم372(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلعالوي ادرٌس10591192

سطات: إقلٌم373(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمومنً زكرٌاء10571158

سطات: إقلٌم374(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمسافر شٌماء10711094

سطات: إقلٌم375(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقبٌبة خدٌجة10561174

بنور سٌدي: إقلٌم376(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفاطن نجوى10631088

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة377(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوهوش فاطمة10201008

سطات: إقلٌم378(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفاضل أٌمن10581580

بنور سٌدي: إقلٌم379(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتوابً عزٌزة10641108

سطات: إقلٌم380(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعاللً نادٌة10571528

سطات: إقلٌم381(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمطٌع محمد10561312

سطات: إقلٌم382(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحلمً خدٌجة10711039

مدٌونة: إقلٌم383(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعجً أسماء10411151

سطات: إقلٌم384(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلعبوشً خدٌجة10591606

سطات: إقلٌم385(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقنون زٌنب10581337

سطات: إقلٌم386(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًموكان لطٌفة10561149

سطات: إقلٌم387(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالفاضل عثمان10711050

الجدٌدة: إقلٌم388(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمكمولً هدى10541070

سطات: إقلٌم389(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًتركً وفاء10571133

المحمدٌة: عمالة390(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالخنتاش فردوس10501019
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

رشٌد موالي مقاطعات عمالة391(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحسنً ساٌسً مروى10371112

سطات: إقلٌم392(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمعطٌر اسٌة10571565

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة393(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمعقول زٌنب10701324

رشٌد موالي مقاطعات عمالة394(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبوغفٌانً ٌاسمٌنة10371348

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة395(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًموفٌدي امٌمة10701177

الجدٌدة: إقلٌم396(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسعدان زٌنب10541037

بنور سٌدي: إقلٌم397(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالكحلة فاطنة10641293

سطات: إقلٌم398(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبرٌهً مرٌم10581148

سطات: إقلٌم399(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبدة غزالن10591149

سطات: إقلٌم400(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسقراط زٌنب10591608

سطات: إقلٌم401(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالرحمانً امٌمة10591067

الجدٌدة: إقلٌم402(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبكور اٌمان10551047

بنور سٌدي: إقلٌم403(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوقاسم شٌماء10631139

النواصر: إقلٌم404(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحرتً أمٌمة10481383

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة405(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًابوالنعٌم الزهراء فاطمة10701048

رشٌد موالي مقاطعات عمالة406(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكموسى خدٌجة10371022

سطات: إقلٌم407(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًملٌحً إلهام10581548

مدٌونة: إقلٌم408(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمامة شٌماء10421051

برشٌد: إقلٌم409(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفضول اٌمان10611202

سطات: إقلٌم410(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالموالوي زٌنب10571545

برشٌد: إقلٌم411(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعطٌفً عل10611111ً

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة412(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصٌادي مرٌم10701220

برشٌد: إقلٌم413(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلفروجً هجر10611653

بنور سٌدي: إقلٌم414(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنشاط جمال10631133

رشٌد موالي مقاطعات عمالة415(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوصرندال شٌماء10371349

الجدٌدة: إقلٌم416(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسرحانً خدٌجة10531077

سطات: إقلٌم417(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبحري لٌلى10591707
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

النواصر: إقلٌم418(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبراكش سلمى10481363

الجدٌدة: إقلٌم419(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحباري الزهراء فاطمة10531047

سطات: إقلٌم420(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحلٌوي أمٌمة10581304

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة421(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرامً شعٌب10461022

سطات: إقلٌم422(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبردوش شٌماء10571135

النواصر: إقلٌم423(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدوٌب زٌنب10481179

الجدٌدة: إقلٌم424(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمدٌانً الزهراء فاطمة10541310

سطات: إقلٌم425(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوردان اٌوب10591169

سطات: إقلٌم426(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالجباري سناء10571080

بنسلٌمان: إقلٌم427(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالبراهٌمً منال10601031

رشٌد موالي مقاطعات عمالة428(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفنان الزهراء فاطمة10371289

رشٌد موالي مقاطعات عمالة429(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعماري شٌماء10371314

سطات: إقلٌم430(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعوادي أحالم10591727

سطات: إقلٌم431(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمرٌد امٌنة10571529

الحسنً الحً مقاطعة عمالة432(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًامحراش هاجر10141010

الجدٌدة: إقلٌم433(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًترزار هجر10551186

سطات: إقلٌم434(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمعزوز السعدٌة10561084

بنور سٌدي: إقلٌم435(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًناصح ٌوسف10641149

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة436(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوهاب نعٌمة10201039

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة437(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنجاح أمٌمة10701069

برشٌد: إقلٌم438(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشافعً خدٌجة10611047

الجدٌدة: إقلٌم439(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفارح نصٌرة10531130

النواصر: إقلٌم440(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدجمال عائشة10491165

بنور سٌدي: إقلٌم441(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمٌة سمٌة10621312

بنور سٌدي: إقلٌم442(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنحسون جودٌة10631305

رشٌد موالي مقاطعات عمالة443(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعلوان مرٌم10371028

النواصر: إقلٌم444(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالطائف اٌمان10481165
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة445(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالدرٌسً ٌغزر ٌوسف10701208

الجدٌدة: إقلٌم446(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرٌحانً أمٌمة10541297

سطات: إقلٌم447(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمنقد حمزة10591498

رشٌد موالي مقاطعات عمالة448(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمشوش الهام10371238

سطات: إقلٌم449(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالزهٌري مرٌم10591132

سطات: إقلٌم450(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًهللا فتح خدٌجة10591722

بنور سٌدي: إقلٌم451(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوزٌدي حلٌمة10641363

الجدٌدة: إقلٌم452(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفاٌدة فاطمة10551112

بنور سٌدي: إقلٌم453(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالقندري مبارك10641351

سطات: إقلٌم454(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخٌر ابتسام10581596

بنور سٌدي: إقلٌم455(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمدون كوثر10621311

برشٌد: إقلٌم456(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنوري بدر10611393

النواصر: إقلٌم457(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلوطة الزهراء فاطمة10491090

الجدٌدة: إقلٌم458(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلمودن القاٌدة10541023

سطات: إقلٌم459(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاسرٌجة كوثر10581547

سطات: إقلٌم460(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزوهري سعاد10581005

سطات: إقلٌم461(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشٌدري إٌمان10591076

رشٌد موالي مقاطعات عمالة462(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزعٌم سفٌان10381087

الشق عٌن مقاطعة عمالة463(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزلبان أنس10301021

رشٌد موالي مقاطعات عمالة464(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوحدي زٌنب10371070

سطات: إقلٌم465(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمتوكل حنان10571462

رشٌد موالي مقاطعات عمالة466(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعروبً فتٌحة10371408

سطات: إقلٌم467(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشبالً ابراهٌم10581481

المحمدٌة: عمالة468(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكاوي غزالن10501123

برشٌد: إقلٌم469(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنخً لٌلى10611136

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة470(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبووقا حنان10201013

سطات: إقلٌم471(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاخوادري أسماء10561332
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة472(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنحسً حنان10701169

سطات: إقلٌم473(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصابر خولة10561042

رشٌد موالي مقاطعات عمالة474(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحمراوي حمزة10381313

بنسلٌمان: إقلٌم475(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمسواك الزهراء فاطمة10601300

النواصر: إقلٌم476(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًممدوح زكٌة10481382

بنور سٌدي: إقلٌم477(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالناصٌري خدٌجة10641224

مدٌونة: إقلٌم478(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخلفً لٌلى10411003

سطات: إقلٌم479(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمحفوظً خدٌجة10591856

مدٌونة: إقلٌم480(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحٌان سكٌنة10421015

سطات: إقلٌم481(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحضري نجوى10711185

سطات: إقلٌم482(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالكاملً سكٌنة10581236

سطات: إقلٌم483(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالغشاوي حنان10591633

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة484(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلعٌن طه10201067

الجدٌدة: إقلٌم485(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنصٌف حمزة10551295

سطات: إقلٌم486(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمشغوف حنان10581190

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة487(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاوساو شٌماء10201001

النواصر: إقلٌم488(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوزٌد زهرة10491001

سطات: إقلٌم489(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالدغوغً امٌمة10571294

بنور سٌدي: إقلٌم490(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفرتات فاطمة10631321

الجدٌدة: إقلٌم491(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبٌان سعاد10551336

الجدٌدة: إقلٌم492(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجبور أمٌمة10551287

سطات: إقلٌم493(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنسلوم الزهراء فاطمة10561304

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة494(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًامزركً أمٌن10701264

الجدٌدة: إقلٌم495(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالفرع أسماء10551104

سطات: إقلٌم496(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخومان خدٌجة10581363

بنسلٌمان: إقلٌم497(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعقلً مرٌم10601291

النواصر: إقلٌم498(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسعٌدي شٌماء10481339
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم499(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًطوسً بشرى10571338

سطات: إقلٌم500(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشمً سعاد10571531

سطات: إقلٌم501(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخلداوي حسنة10591008

سطات: إقلٌم502(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالدوهابً خولة10711011

رشٌد موالي مقاطعات عمالة503(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمبارك اٌت مرٌم10371412

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة504(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًطماح ابتسام10201057

برشٌد: إقلٌم505(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخرسانً فاطمة10611392

برشٌد: إقلٌم506(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالكامل اٌناس10611641

برشٌد: إقلٌم507(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصنهاجً الهام10611074

الجدٌدة: إقلٌم508(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمحً شٌماء10551099

سطات: إقلٌم509(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلكحٌلة سهٌل10571540

الجدٌدة: إقلٌم510(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسبٌطً عفاف10541284

سطات: إقلٌم511(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفضٌلً شٌماء10591712

سطات: إقلٌم512(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمعاد سلوى10561075

سطات: إقلٌم513(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشلح بن نجوى10571311

النواصر: إقلٌم514(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالجزولً هاجر10481063

رشٌد موالي مقاطعات عمالة515(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبورجً إٌمان10381321

سطات: إقلٌم516(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغزلً رشٌد10561169

سطات: إقلٌم517(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزروال موسى10591301

برشٌد: إقلٌم518(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاوبلعٌد حسناء10611510

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة519(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخواتً سكٌنة10701050

الجدٌدة: إقلٌم520(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشتوانً الزهراء فاطمة10531214

المحمدٌة: عمالة521(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالٌعقوبً فاطمة10701052

المحمدٌة: عمالة522(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسوٌن هاجر10501080

برشٌد: إقلٌم523(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتائب غزالن10611283

الجدٌدة: إقلٌم524(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسبٌل أمٌمة10541093

بنور سٌدي: إقلٌم525(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعسري اسماء10631191
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

الجدٌدة: إقلٌم526(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمومو زٌنب10541198

مدٌونة: إقلٌم527(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسرحانً فاطمة10421001

بنسلٌمان: إقلٌم528(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالقصري حسناء10601038

الجدٌدة: إقلٌم529(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفلواش أسماء10541055

سطات: إقلٌم530(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًامصابح أمٌمة10581312

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة531(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالوركة اٌمان10201069

سطات: إقلٌم532(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدبار امٌمة10571595

الجدٌدة: إقلٌم533(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفردانً لٌلى10551285

رشٌد موالي مقاطعات عمالة534(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالجرٌفً مرٌم10701046

رشٌد موالي مقاطعات عمالة535(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاسعٌد الٌاس10371306

الجدٌدة: إقلٌم536(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسالمة مرٌة10531070

بنور سٌدي: إقلٌم537(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحاجً الهاشمٌة10621198

الجدٌدة: إقلٌم538(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأنفً وصال10541296

بنور سٌدي: إقلٌم539(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلغزاونً جهاد10641050

سطات: إقلٌم540(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفراس عثمان10591719

برشٌد: إقلٌم541(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجاع اٌت مرٌم10611635

رشٌد موالي مقاطعات عمالة542(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالنحلً سكٌنة10701087

مدٌونة: إقلٌم543(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعرٌف أٌت مرٌم10411223

سطات: إقلٌم544(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعاجً كوثر10591365

الجدٌدة: إقلٌم545(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعشار حلٌمة10531273

الجدٌدة: إقلٌم546(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوفقً سكٌنة10541137

سطات: إقلٌم547(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنظٌف احمد10581334

سطات: إقلٌم548(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشوقً الزهراء فاطمة10571103

رشٌد موالي مقاطعات عمالة549(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالرحمونً لٌلى10371217

بنور سٌدي: إقلٌم550(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوهالل نورة10621023

بنور سٌدي: إقلٌم551(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاشباٌل نعٌمة10621070

سطات: إقلٌم552(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًملٌانا شٌماء10581516
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم553(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًارجاٌل وفاء10561009

الجدٌدة: إقلٌم554(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمعفر إٌمان10541082

بنور سٌدي: إقلٌم555(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمدي سارة10641274

برشٌد: إقلٌم556(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمسٌوي خدٌجة10611420

سطات: إقلٌم557(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكاوي وفاء10581159

مدٌونة: إقلٌم558(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحاجً الزهراء فاطمة10421109

برشٌد: إقلٌم559(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسهٌم كوثر10611241

سطات: إقلٌم560(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبرنادي خدٌجة10591751

الجدٌدة: إقلٌم561(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمٌرار الجٌالل10551282ً

بنور سٌدي: إقلٌم562(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنكرٌش جمٌلة10631153

برشٌد: إقلٌم563(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحلوي نجوى10611063

سطات: إقلٌم564(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقندٌل سكٌنة10561134

مدٌونة: إقلٌم565(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاطانً كرٌمة10411214

بنور سٌدي: إقلٌم566(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالنقٌري حمزة10621013

برشٌد: إقلٌم567(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسعدي نورا10611191

برشٌد: إقلٌم568(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنصٌر أمٌمة10611269

سطات: إقلٌم569(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنصٌر حنان10591871

بنسلٌمان: إقلٌم570(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعباسً زٌنب10601071

سطات: إقلٌم571(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقبلً أمٌنة10591126

بنور سٌدي: إقلٌم572(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتاقً بشار10641330

بنور سٌدي: إقلٌم573(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالصقلً حكٌمة10641334

بنور سٌدي: إقلٌم574(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاحكوس نعٌمة10631271

سطات: إقلٌم575(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمشعار الزهراء فاطمة10571331

مدٌونة: إقلٌم576(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاحٌا فاطمة10421118

برشٌد: إقلٌم577(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوعبٌد محمد10611143

سطات: إقلٌم578(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسلٌمانً سهام10581561

سطات: إقلٌم579(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحباد شٌماء10591840
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

الجدٌدة: إقلٌم580(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخشان نورة10551301

بنور سٌدي: إقلٌم581(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحافظً رقٌة10621148

سطات: إقلٌم582(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعروصً الزهراء فاطمة10571598

بنور سٌدي: إقلٌم583(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالدٌن عز أمنٌة10631168

سطات: إقلٌم584(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجبرالً حسناء10591511

مدٌونة: إقلٌم585(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالخدري الزهراء فاطمة10421098

سطات: إقلٌم586(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالموخا شٌماء10571581

رشٌد موالي مقاطعات عمالة587(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغرٌب نسرٌن10371091

سطات: إقلٌم588(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشاوي زٌنب10591485

سطات: إقلٌم589(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغالب وصال10591288

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة590(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالفضاوي كرٌمة10701182

الجدٌدة: إقلٌم591(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالفهري ملٌكة10531269

بنور سٌدي: إقلٌم592(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًورار حلٌمة10641139

بنور سٌدي: إقلٌم593(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنزلمٌة دنٌا10631195

الجدٌدة: إقلٌم594(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحٌدر نهٌلة10531094

سطات: إقلٌم595(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبحار محسن10561135

النواصر: إقلٌم596(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمكرام أمٌمة10491070

بنور سٌدي: إقلٌم597(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًهداري شٌماء10621263

برشٌد: إقلٌم598(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًملوك خدٌجة10611243

رشٌد موالي مقاطعات عمالة599(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمالح حسناء10371324

سطات: إقلٌم600(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًانوٌكة شٌماء10591654

سطات: إقلٌم601(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمزوغ خدٌجة10571205

سطات: إقلٌم602(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاإلدرٌسً ٌسرى10591265

النواصر: إقلٌم603(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًهارما شٌماء10481399

سطات: إقلٌم604(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاألزهر خدٌجة10581313

النواصر: إقلٌم605(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعسري بشرى10491217

برشٌد: إقلٌم606(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشرارة أمٌنة10611291
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة
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اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

الجدٌدة: إقلٌم607(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًتاجً هبة10531052

بنور سٌدي: إقلٌم608(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكٌالنً عزالدٌن10621018

برشٌد: إقلٌم609(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغفٌري رانٌة10611637

بنور سٌدي: إقلٌم610(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبركات خدٌجة10631029

برشٌد: إقلٌم611(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمدان اٌمان10611160

برشٌد: إقلٌم612(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالجوهري شٌماء10611438

الحسنً الحً مقاطعة عمالة613(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبونوة سلمى10141051

النواصر: إقلٌم614(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعال بن اسٌة10491342

الجدٌدة: إقلٌم615(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوعالم بوشرى10551217

سطات: إقلٌم616(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالدرٌسً احالم10591442

سطات: إقلٌم617(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغٌنً حسناء10581143

سطات: إقلٌم618(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفؤاد حسناء10591646

سطات: إقلٌم619(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمعرف سناء10591271

بنور سٌدي: إقلٌم620(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًورار نبٌل10621193

سطات: إقلٌم621(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشاكر امال10581366

الجدٌدة: إقلٌم622(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبحراوي المصطفى10541347

بنور سٌدي: إقلٌم623(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعمرانً نبٌلة10631158

سطات: إقلٌم624(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعسعوس امال10591595

سطات: إقلٌم625(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعنانً سلمى10581640

برشٌد: إقلٌم626(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوعننً اسامة10611699

الجدٌدة: إقلٌم627(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكرواض اكرام10531246

سطات: إقلٌم628(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأوحجً سناء10571021

الجدٌدة: إقلٌم629(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمطاط أشرف10541039

رشٌد موالي مقاطعات عمالة630(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبرٌشو امٌن محمد10381198

سطات: إقلٌم631(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمرسلً كوثر10571211

سطات: إقلٌم632(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمراد إٌمان10581147

النواصر: إقلٌم633(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفكري نهٌلة10481118
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سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

رشٌد موالي مقاطعات عمالة634(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاحمٌن خدٌجة10371015

سطات: إقلٌم635(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعقلً فاطمة10591254

بنور سٌدي: إقلٌم636(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالقاسمً كرٌمة10631205

برشٌد: إقلٌم637(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخالف عواطف10611342

بنور سٌدي: إقلٌم638(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالطاوسً سمٌرة10631283

بنور سٌدي: إقلٌم639(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعالم خدٌجة10621299

رشٌد موالي مقاطعات عمالة640(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبامو سلٌمان10371347

سطات: إقلٌم641(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبطاح سعٌدة10591412

بنور سٌدي: إقلٌم642(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًطلحة رجاء10631113

بنور سٌدي: إقلٌم643(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًضمان رجاء10641078

بنسلٌمان: إقلٌم644(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالكاوي إبتسام10701268

رشٌد موالي مقاطعات عمالة645(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاإلبراهٌمً فاطمة10371014

سطات: إقلٌم646(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنسالم إلهام10571281

برشٌد: إقلٌم647(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشعبً فاطمة10611664

بنور سٌدي: إقلٌم648(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعامري عبدالحق10621063

سطات: إقلٌم649(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحفٌان سهام10591246

سطات: إقلٌم650(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزرٌعا امٌنة10561299

برشٌد: إقلٌم651(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأبوعدي ملٌكة10611321

النواصر: إقلٌم652(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالفتاوي أحالم10491223

الجدٌدة: إقلٌم653(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبزٌد سلوى10551133

سطات: إقلٌم654(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالخطاب ابن سناء10591827

بنسلٌمان: إقلٌم655(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًطرانت خولة10701256

بنور سٌدي: إقلٌم656(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعرشً فاطمة10631175

سطات: إقلٌم657(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعمرانً الزهراء فاطمة10591846

الجدٌدة: إقلٌم658(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشمام سكٌنة10541292

الحسنً الحً مقاطعة عمالة659(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالغمان سعاد10141042

سطات: إقلٌم660(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحجازي اٌمان10581211
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم661(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاصطٌلة سلمى10591878

الجدٌدة: إقلٌم662(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنظافً الزهراء فاطمة10531218

بنور سٌدي: إقلٌم663(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحمدي سكٌنة10621076

برشٌد: إقلٌم664(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقباب فاطمة10611640

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة665(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًابوتاج الدٌن مح10701006ً

سطات: إقلٌم666(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدمحان عبدالرحمان10581193

بنسلٌمان: إقلٌم667(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرومان فاطمة10601269

رشٌد موالي مقاطعات عمالة668(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًهواري لمٌاء10381144

رشٌد موالي مقاطعات عمالة669(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالخٌاطً سكنٌة10381153

برشٌد: إقلٌم670(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبوزٌدي هجر10611609

رشٌد موالي مقاطعات عمالة671(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفرطمٌس ضحى10371462

الجدٌدة: إقلٌم672(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالكوري وصال10531212

رشٌد موالي مقاطعات عمالة673(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًٌدٌن مارٌا10381379

رشٌد موالي مقاطعات عمالة674(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالدحمانً سكٌنة10201037

سطات: إقلٌم675(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنساهل منى10571463

سطات: إقلٌم676(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتاجر لٌلى10571029

سطات: إقلٌم677(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنطٌبً فاطمة10591084

سطات: إقلٌم678(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالفالح شٌماء10561184

سطات: إقلٌم679(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجعران أمٌمة10591226

سطات: إقلٌم680(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعال بن فاطمة10591048

سطات: إقلٌم681(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالخدٌري السعدٌة10581185

سطات: إقلٌم682(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأباالزاوٌة نهٌلة10581201

سطات: إقلٌم683(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعفٌفً سكٌنة10591820

سطات: إقلٌم684(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمفتول خدٌجة10571597

سطات: إقلٌم685(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحلٌوي عثمان10591041

مدٌونة: إقلٌم686(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاندهمو حنان10411166

بنسلٌمان: إقلٌم687(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًراغب مارٌة10601122
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

برشٌد: إقلٌم688(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالصبار غٌثة10611304

النواصر: إقلٌم689(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأوراغ حسناء10481022

سطات: إقلٌم690(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمبسط أمٌمة10591844

سطات: إقلٌم691(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعروصً ٌاسٌن محمد10591106

سطات: إقلٌم692(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسبطً عائشة10571544

بنور سٌدي: إقلٌم693(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمصلوحً حسناء10621260

سطات: إقلٌم694(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًهللا فتح أحالم10571161

رشٌد موالي مقاطعات عمالة695(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرفٌق عصام10371050

الجدٌدة: إقلٌم696(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالغاشً فاطمة10541048

سطات: إقلٌم697(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحرار عبدالغفور10591887

برشٌد: إقلٌم698(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمخلوقً عبدالعزٌز10611100

سطات: إقلٌم699(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاإلدرٌسً محسن10571497

سطات: إقلٌم700(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرشٌق زٌنب10561194

النواصر: إقلٌم701(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمخشان فنٌدة10491284

سطات: إقلٌم702(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاكنٌنة الحسٌن10591553

رشٌد موالي مقاطعات عمالة703(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالشقر بن مرٌم10371363

بنور سٌدي: إقلٌم704(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشهوب بهٌجة10631083

النواصر: إقلٌم705(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًهصاك مرٌم10491181

الجدٌدة: إقلٌم706(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاحسان مهدي10541177

سطات: إقلٌم707(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالهرش رقٌة10711208

الجدٌدة: إقلٌم708(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجباري سناء10531206

رشٌد موالي مقاطعات عمالة709(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفرحان سمٌرة10381320

الحسنً الحً مقاطعة عمالة710(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالراٌس أٌت كرٌمة10141096

سطات: إقلٌم711(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصبحً زٌنب10711045

سطات: إقلٌم712(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكردول بثٌنة10591276

الجدٌدة: إقلٌم713(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنكردة مدٌحة10551201

بنور سٌدي: إقلٌم714(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالٌمانً هند10631329
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم715(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبصري شٌماء10561124

سطات: إقلٌم716(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحرشً غزالن10711066

سطات: إقلٌم717(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبحوا جٌهاد10591760

النواصر: إقلٌم718(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبراٌم الحاج جمٌلة10491232

رشٌد موالي مقاطعات عمالة719(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمنصور الحاج اٌت ابتسام10371153

سطات: إقلٌم720(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلمنبه نادٌة10581197

الجدٌدة: إقلٌم721(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالغرٌب نهٌلة10541176

الجدٌدة: إقلٌم722(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزٌان فتٌحة10531115

النواصر: إقلٌم723(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمتوكل مرٌم10491355

بنسلٌمان: إقلٌم724(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالغانمً اٌمان10601227

سطات: إقلٌم725(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالطغرائً مصطفى10591420

بنور سٌدي: إقلٌم726(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلة الكرٌم عبد10621075

سطات: إقلٌم727(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًتسولً شروق10581515

النواصر: إقلٌم728(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًردوف نهٌلة10491291

سطات: إقلٌم729(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاوجدو مرٌة10591139

النواصر: إقلٌم730(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاركمان اسماء10481203

الجدٌدة: إقلٌم731(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحجً محمد10531108

النواصر: إقلٌم732(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعبداالله نسٌمة10491010

سطات: إقلٌم733(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحرمة بهٌجة10571467

سطات: إقلٌم734(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنروٌدة أمٌمة10591716

سطات: إقلٌم735(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًانوار الزهراء فاطمة10571079

الجدٌدة: إقلٌم736(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرابب تورٌة10551311

مدٌونة: إقلٌم737(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًٌوسفً وهٌبة10411211

رشٌد موالي مقاطعات عمالة738(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمحٌب سهام10381010

الجدٌدة: إقلٌم739(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنمٌمو سكٌنة10551037

برشٌد: إقلٌم740(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمام فاطمة10611336

سطات: إقلٌم741(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالناوي سمٌر10581137
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم742(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعطومً كمال10591439

سطات: إقلٌم743(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعٌشً سمٌرة10581583

سطات: إقلٌم744(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعمرانً دنٌا10571314

سطات: إقلٌم745(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسعدان الزهراء فاطمة10591294

الجدٌدة: إقلٌم746(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالهشٌمً الهام10541189

سطات: إقلٌم747(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوردان زٌنب10591729

برشٌد: إقلٌم748(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسعلٌوي اٌوب10611273

سطات: إقلٌم749(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالغندوري اٌوب10561344

سطات: إقلٌم750(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالطاهٌري هجر10591739

الجدٌدة: إقلٌم751(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدحمان اٌمان10531263

سطات: إقلٌم752(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًناصر رشٌدة10711043

النواصر: إقلٌم753(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزغم سهام10481369

سطات: إقلٌم754(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوسكر أٌوب10571454

رشٌد موالي مقاطعات عمالة755(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعفاري وفاء10371148

النواصر: إقلٌم756(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحسو بن اٌت فاطمة10491312

النواصر: إقلٌم757(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنهنا نعٌمة10491208

سطات: إقلٌم758(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبدٌع نادٌة10711036

بنور سٌدي: إقلٌم759(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمرزوق اٌمان10631074

المحمدٌة: عمالة760(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنحفو فاطمة10501061

بنور سٌدي: إقلٌم761(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوهاشم هاجر10631150

النواصر: إقلٌم762(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكٌري إٌمان10491225

بنور سٌدي: إقلٌم763(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشبانً خدٌجة10621187

الجدٌدة: إقلٌم764(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدوالرشاد بشرى10551136

النواصر: إقلٌم765(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاستوري الزهراء فاطمة10491385

النواصر: إقلٌم766(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعلواجً الزهراء فاطمة10481359

سطات: إقلٌم767(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتاجً بشرى10711220

سطات: إقلٌم768(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالطالبً هللا عبد10561208
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

برشٌد: إقلٌم769(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمسكاوي خدٌجة10611709

سطات: إقلٌم770(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرفٌعً عبدالرزاق10591679

النواصر: إقلٌم771(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسعدي كرٌمة10481180

سطات: إقلٌم772(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبدري وئام10561375

سطات: إقلٌم773(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالزهاري اسٌة10591847

الشق عٌن مقاطعة عمالة774(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمودن حسناء10301061

سطات: إقلٌم775(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاٌزنا اٌت فاطمة10591195

رشٌد موالي مقاطعات عمالة776(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفركوش نهٌلة10381381

رشٌد موالي مقاطعات عمالة777(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمصري صفاء10371351

بنور سٌدي: إقلٌم778(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًتاقً منٌر10621204

بنور سٌدي: إقلٌم779(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحاجز مرٌم10631068

برشٌد: إقلٌم780(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجواد الزهراء فاطمة10611162

الجدٌدة: إقلٌم781(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلمراس الزهراء فاطمة10541289

الحسنً الحً مقاطعة عمالة782(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالطور زٌنب10141229

الجدٌدة: إقلٌم783(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالباللً نهٌلة10551055

بنور سٌدي: إقلٌم784(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشاوي بن الزهراء فاطمة10631260

بنور سٌدي: إقلٌم785(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمنصور أسامة10641353

بنور سٌدي: إقلٌم786(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمرزوق سعاد10631237

سطات: إقلٌم787(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخدرانً نورالدٌن10571459

المحمدٌة: عمالة788(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشكري سعاد10501071

الشق عٌن مقاطعة عمالة789(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلقاضً إٌمان10301032

رشٌد موالي مقاطعات عمالة790(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبونقلة خولة10371378

سطات: إقلٌم791(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسعداوي صدٌق10591064

سطات: إقلٌم792(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعباسٌد خدٌجة10571001

سطات: إقلٌم793(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفرحات عائشة10591432

بنور سٌدي: إقلٌم794(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالخٌاطً الزهراء فاطمة10631372

سطات: إقلٌم795(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحرٌري امٌمة10591198

98/136



النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

النواصر: إقلٌم796(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحدادي زٌنب10491409

بنور سٌدي: إقلٌم797(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبهٌج فاطمة10631249

الجدٌدة: إقلٌم798(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالداري سناء10551273

برشٌد: إقلٌم799(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوٌبرٌن لطٌفة10611007

بنور سٌدي: إقلٌم800(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرصان زٌنب10621078

رشٌد موالي مقاطعات عمالة801(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنانً سلمى10381215

سطات: إقلٌم802(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمطالب ابتسام10591073

سطات: إقلٌم803(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوهانً حسن10571420

مدٌونة: إقلٌم804(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًباجً خولة10411215

سطات: إقلٌم805(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشفٌل سعٌدة10581095

الجدٌدة: إقلٌم806(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكٌتو ملٌكة10551050

سطات: إقلٌم807(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًموخلً كوتر10591241

سطات: إقلٌم808(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبحار سعاد10591417

سطات: إقلٌم809(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسبطً مدٌحة10591128

سطات: إقلٌم810(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالجاوي منى10581242

بنور سٌدي: إقلٌم811(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأفصاحً زٌنب10631312

النواصر: إقلٌم812(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزٌان الزهراء فاطمة10491399

برشٌد: إقلٌم813(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعابدي سعٌدة10611433

برشٌد: إقلٌم814(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمشعل شٌماء10611200

سطات: إقلٌم815(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغزولً المهدي10591047

النواصر: إقلٌم816(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنظٌف بدٌعة10491206

برشٌد: إقلٌم817(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمرٌنً زٌنب10611303

سطات: إقلٌم818(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلبراردي السالم عبد10571433

بنور سٌدي: إقلٌم819(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًموتٌق شٌماء10621271

سطات: إقلٌم820(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالرصٌفً نهٌلة10591554

النواصر: إقلٌم821(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشٌكر صفٌة10481356

بنور سٌدي: إقلٌم822(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًضمان كوثر10641288
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنور سٌدي: إقلٌم823(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاكطوان نهٌلة10621146

سطات: إقلٌم824(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمزة أمٌمة10711205

سطات: إقلٌم825(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلبٌض صفٌة10591590

الجدٌدة: إقلٌم826(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمشرافً نورة10551044

سطات: إقلٌم827(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالقنبً محمد10591253

بنور سٌدي: إقلٌم828(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوعنان سعد10641100

بنسلٌمان: إقلٌم829(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغربال إٌمان10201056

سطات: إقلٌم830(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمنصوري شٌماء10591121

سطات: إقلٌم831(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقدوري نورة10571124

الجدٌدة: إقلٌم832(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالواطلً نجاة10531262

برشٌد: إقلٌم833(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبشٌري أٌوب10611217

المحمدٌة: عمالة834(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعواد ماجدولٌن10501014

سطات: إقلٌم835(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالكدح خدٌجة10581399

النواصر: إقلٌم836(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكرامز امٌمة10491301

برشٌد: إقلٌم837(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفوزي فدوى10611113

النواصر: إقلٌم838(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالنعرة فاطمة10491394

سطات: إقلٌم839(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالصغٌر بن محمد10571109

بنسلٌمان: إقلٌم840(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمخٌار ابتسام10601309

سطات: إقلٌم841(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمٌد شٌماء10571471

الجدٌدة: إقلٌم842(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحصار ابتسام10551320

سطات: إقلٌم843(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعصام خدٌجة10711010

بنور سٌدي: إقلٌم844(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلمغاري جٌالن10641087

سطات: إقلٌم845(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعٌنٌن سود خدٌجة10561292

الجدٌدة: إقلٌم846(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالواحدي صافٌة10551006

سطات: إقلٌم847(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًظافر رحمة10591327

بنسلٌمان: إقلٌم848(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالساخً كوثر10601381

برشٌد: إقلٌم849(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًراضً ملٌكة10611633
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنور سٌدي: إقلٌم850(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمنتصر وهٌبة10631274

سطات: إقلٌم851(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالراجً خدٌجة10591490

برشٌد: إقلٌم852(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشهراوي الزهراء فاطمة10611645

سطات: إقلٌم853(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبحار مروى10711021

سطات: إقلٌم854(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدٌنار رجاء10581199

النواصر: إقلٌم855(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمٌن حمزة10481096

سطات: إقلٌم856(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفاتحً غٌتة10581356

سطات: إقلٌم857(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمزٌانً ٌاسٌن10561163

سطات: إقلٌم858(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشٌخ بن حنان10591229

بنور سٌدي: إقلٌم859(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبشاري فاتحة10631155

سطات: إقلٌم860(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالنعٌمً حنان10571493

مدٌونة: إقلٌم861(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفٌبران عبدالعل10421123ً

النواصر: إقلٌم862(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًواصف ابراهٌم10491082

سطات: إقلٌم863(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالفرساوي نورالدٌن10561033

النواصر: إقلٌم864(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخٌزران أمٌمة10481259

سطات: إقلٌم865(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعرٌف الغانً عبد10571163

سطات: إقلٌم866(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالدقاقً محمد10571435

سطات: إقلٌم867(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًباللوك حلٌمة10591138

بنور سٌدي: إقلٌم868(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًباجً ٌاسمٌن10641185

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة869(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوهالل اٌت الهام10461012

سطات: إقلٌم870(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنبٌه نبٌلة10711077

الجدٌدة: إقلٌم871(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاقدٌم خدٌجة10551131

مدٌونة: إقلٌم872(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاٌخبارن ابراهٌم10421102

سطات: إقلٌم873(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبطة غٌثة10571596

برشٌد: إقلٌم874(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًهللا عبد بن امٌمة10611340

سطات: إقلٌم875(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعمرانً عمر10561206

رشٌد موالي مقاطعات عمالة876(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًادباغ دلٌلة10381332
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنور سٌدي: إقلٌم877(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزهران مبارك10621064

برشٌد: إقلٌم878(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمالن زٌنب10611378

برشٌد: إقلٌم879(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزاٌد الٌاس10611388

سطات: إقلٌم880(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخاتمً رجاء10561069

النواصر: إقلٌم881(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعالم أمٌمة10481238

سطات: إقلٌم882(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالغنضور مرٌم10561223

مدٌونة: إقلٌم883(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأصٌاد نعٌمة10421050

سطات: إقلٌم884(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقدوري خولة10591528

سطات: إقلٌم885(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمفتاح غزالن10591756

سطات: إقلٌم886(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجبناوي سمٌرة10591544

النواصر: إقلٌم887(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمتعبد كوثر10491390

سطات: إقلٌم888(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعواد الزهراء فاطمة10581631

الجدٌدة: إقلٌم889(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلخاللً نهٌلة10541112

مدٌونة: إقلٌم890(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبالعشا خدٌجة10411020

الجدٌدة: إقلٌم891(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسعدان مرٌم10551269

بنور سٌدي: إقلٌم892(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأرشٌد زٌنب10631194

رشٌد موالي مقاطعات عمالة893(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًامغار نهٌلة10371457

النواصر: إقلٌم894(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحساٌن اٌت الزهرة10491383

الجدٌدة: إقلٌم895(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوسهمٌن زٌنب10531089

بنور سٌدي: إقلٌم896(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسوٌدي الدٌن صالح10621272

النواصر: إقلٌم897(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالفاضٌل زٌنب10491139

برشٌد: إقلٌم898(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبحراوي سلوى10611275

سطات: إقلٌم899(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًناتج حكٌمة10581209

سطات: إقلٌم900(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعسل رجاء10591129

سطات: إقلٌم901(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشفٌق مارٌة10711217

سطات: إقلٌم902(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالشانً ضحى10591704

المحمدٌة: عمالة903(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسوسً أٌت سهام10501149
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

برشٌد: إقلٌم904(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخاضر المهدي10611461

الجدٌدة: إقلٌم905(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخالص خدٌجة10531153

سطات: إقلٌم906(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجمٌلً حنان10711152

الشق عٌن مقاطعة عمالة907(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوتاج الهام10301011

سطات: إقلٌم908(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتوبً خدٌجة10581132

بنور سٌدي: إقلٌم909(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبسكار فتٌحة10631302

سطات: إقلٌم910(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنبو سعاد10711079

سطات: إقلٌم911(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحكٌم زكرٌاء10571255

بنسلٌمان: إقلٌم912(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمنصوري وفاء10601180

سطات: إقلٌم913(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدٌان صفاء10711215

الجدٌدة: إقلٌم914(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًهٌاللً صبرٌن10551022

رشٌد موالي مقاطعات عمالة915(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعالوي بشرى10381382

الجدٌدة: إقلٌم916(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالدندان غزالن10551117

سطات: إقلٌم917(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرماوي المهدي10561025

النواصر: إقلٌم918(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالطاهري الهام10481216

سطات: إقلٌم919(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلحروشً فاطمة10591657

الشق عٌن مقاطعة عمالة920(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفتاح اٌة10301135

سطات: إقلٌم921(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمبشور سناء10581632

النواصر: إقلٌم922(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشٌبً مراد10481135

سطات: إقلٌم923(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبحٌرة اٌت مرٌم10571239

سطات: إقلٌم924(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًظفرهللا أٌوب10571465

سطات: إقلٌم925(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالناهً المهدي10571150

بنور سٌدي: إقلٌم926(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًطلعة سعاد10631277

الجدٌدة: إقلٌم927(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقاطف الجلٌل عبد10541167

سطات: إقلٌم928(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالباجً نجمة10561063

بنور سٌدي: إقلٌم929(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبخاري خولة10621127

بنور سٌدي: إقلٌم930(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوعصابة عبدالرحمان10641214
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

رشٌد موالي مقاطعات عمالة931(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشحرار الزهراء فاطمة10381279

بنسلٌمان: إقلٌم932(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًإبوش حمزة10601287

برشٌد: إقلٌم933(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالخٌر فتح الغنً عبد10611285

بنور سٌدي: إقلٌم934(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمزٌات احمد10641164

رشٌد موالي مقاطعات عمالة935(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوسٌف هند10371312

سطات: إقلٌم936(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالزمرانً خولة10711029

الحسنً الحً مقاطعة عمالة937(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنسٌمً اٌوب10141007

بنور سٌدي: إقلٌم938(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالدرٌسً نشٌد رقٌة10631125

النواصر: إقلٌم939(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالراضً ٌاسٌن10491167

الجدٌدة: إقلٌم940(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشارٌف مرٌم10551216

سطات: إقلٌم941(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسعاد ٌونس10591436

برشٌد: إقلٌم942(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعربً شٌماء10611290

سطات: إقلٌم943(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمتٌمن أمٌمة10591588

سطات: إقلٌم944(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالغوزالً غزالن10581260

النواصر: إقلٌم945(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحسنً أٌوب10481158

سطات: إقلٌم946(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعربً سعٌد10571534

رشٌد موالي مقاطعات عمالة947(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفتحً إٌمان10371463

سطات: إقلٌم948(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالنوٌري أٌوب10591659

الجدٌدة: إقلٌم949(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلمسعدي سهام10541286

سطات: إقلٌم950(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخمسً كرٌمة10591850

مدٌونة: إقلٌم951(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعتٌق حكٌمة10411083

مدٌونة: إقلٌم952(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبراي سناء10411049

المحمدٌة: عمالة953(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاسضاف إبراهٌم10701029

سطات: إقلٌم954(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالفنان محاسن10591747

سطات: إقلٌم955(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلوٌمنا لمٌاء10571385

سطات: إقلٌم956(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمبروك عثمان10591451

سطات: إقلٌم957(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمحسٌن أمٌنة10581380
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم958(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنوح اٌمان10561003

سطات: إقلٌم959(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلولٌجات مرٌم10571115

برشٌد: إقلٌم960(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبنوري خولة10611075

برشٌد: إقلٌم961(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالعوج صفاء10611201

الجدٌدة: إقلٌم962(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبهٌل أمال10551246

برشٌد: إقلٌم963(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمنتاكً عبداإلله10611335

سطات: إقلٌم964(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًظاهر اسماعٌل10561190

برشٌد: إقلٌم965(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالزاوي فوزٌة10611077

الجدٌدة: إقلٌم966(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمالوي فاطمة10531210

رشٌد موالي مقاطعات عمالة967(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائً موهوب حسناء10381295

بنسلٌمان: إقلٌم968(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًإكتاش سلمى10701306

برشٌد: إقلٌم969(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبحسان اسٌة10611491

الجدٌدة: إقلٌم970(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمتطلع اٌمان10551291

برشٌد: إقلٌم971(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالدرٌسً باسم محمد10611383

سطات: إقلٌم972(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسٌافً غزالن10591403

الجدٌدة: إقلٌم973(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخدٌري أمٌمة10531215

بنور سٌدي: إقلٌم974(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحجري احمد10631006

سطات: إقلٌم975(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوجنان مرٌم10591733

برشٌد: إقلٌم976(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفاطر مروان10611324

برشٌد: إقلٌم977(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالقدوري زٌنب10611128

سطات: إقلٌم978(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمنهالً حكٌمة10591715

سطات: إقلٌم979(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعتوي نهٌلة10571350

سطات: إقلٌم980(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبالحبٌب لبنى10571335

سطات: إقلٌم981(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبسام حلٌمة10591123

بنور سٌدي: إقلٌم982(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنعائشة خدٌجة10621303

مدٌونة: إقلٌم983(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفقٌر سلوى10421056

بنور سٌدي: إقلٌم984(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنهٌمة هشام10631378
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم985(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًربروب سماح10581609

المحمدٌة: عمالة986(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعمر أٌت فاطمة10501058

بنور سٌدي: إقلٌم987(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفرٌكشً أٌوب10641200

سطات: إقلٌم988(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعبو اٌت خدٌجة10571340

سطات: إقلٌم989(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكمال حفٌظة10591212

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة990(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلعزٌم زٌنب10461038

الجدٌدة: إقلٌم991(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبخري ٌوسف10531244

سطات: إقلٌم992(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحصٌنً أنس10591357

سطات: إقلٌم993(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحركاتً الزهراء فاطمة10571283

برشٌد: إقلٌم994(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًراغلً مرٌم10611401

النواصر: إقلٌم995(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخروبً لٌلى10491260

مدٌونة: إقلٌم996(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسوكاري فاطمة10411135

النواصر: إقلٌم997(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًناجد الزهراء فاطمة10481068

مدٌونة: إقلٌم998(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعنور عبدالرحٌم10411085

سطات: إقلٌم999(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأٌور عبدهللا10591858

برشٌد: إقلٌم1000(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسافري اسٌة10611551

بنسلٌمان: إقلٌم1001(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسعدي اٌمان10601314

النواصر: إقلٌم1002(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحسناوي ٌوسف10481177

الجدٌدة: إقلٌم1003(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحفٌض اسماء10541214

النواصر: إقلٌم1004(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًساحمً هناء10481083

النواصر: إقلٌم1005(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالكامٌل سفٌان10491209

سطات: إقلٌم1006(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأبوعام عبدالرحٌم10591044

مسٌك ابن مقاطعات عمالة1007(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفهامً سهام10701031

سطات: إقلٌم1008(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمرصلً وداد10571126

سطات: إقلٌم1009(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوزكري عبدالرحٌم10591003

بنور سٌدي: إقلٌم1010(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلكزار نادرة10631239

بنور سٌدي: إقلٌم1011(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًابتسام لمسوكر10631266
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم1012(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأبورفعة الحمٌد عبد10571072

سطات: إقلٌم1013(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحداوي سلمى10591853

برشٌد: إقلٌم1014(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتكانً خدٌجة10611188

الجدٌدة: إقلٌم1015(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلقٌفة سكٌنة10551189

سطات: إقلٌم1016(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشطبً صفاء10581146

سطات: إقلٌم1017(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالواسعً محمد10571028

سطات: إقلٌم1018(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالضرٌف بوشعٌب10581183

الجدٌدة: إقلٌم1019(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشنتوف امٌنة10551263

سطات: إقلٌم1020(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشردي هدى10571446

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1021(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًامزٌل سوكٌنة10371353

سطات: إقلٌم1022(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرشدي العزٌز عبد10591730

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1023(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفنان هاجر10381378

سطات: إقلٌم1024(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلحمٌدي الهام10581589

سطات: إقلٌم1025(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنان الدٌن صالح10581256

برشٌد: إقلٌم1026(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالدرٌسً الموحٌد مونى10611240

سطات: إقلٌم1027(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمغرانً حسام10581279

الجدٌدة: إقلٌم1028(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالزوانً زٌنب10541302

بنسلٌمان: إقلٌم1029(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلوراوي وفاء10601224

النواصر: إقلٌم1030(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنصٌر اسماء10481355

سطات: إقلٌم1031(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنضال اٌة10591866

سطات: إقلٌم1032(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالغالمً شٌماء10581376

سطات: إقلٌم1033(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشرامهة المختار10581020

الجدٌدة: إقلٌم1034(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلوهانً أمال10551241

سطات: إقلٌم1035(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعمري نادٌة10581501

بنور سٌدي: إقلٌم1036(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاحصٌة هشام10641057

بنسلٌمان: إقلٌم1037(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشعبان بسمة10601018

سطات: إقلٌم1038(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبرامً إٌمان10571472
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم1039(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفتٌحة مومن10571476

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1040(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعشالً خدٌجة10371293

برشٌد: إقلٌم1041(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالكروج زٌنب10591869

النواصر: إقلٌم1042(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحرتً مصطفى10491088

الجدٌدة: إقلٌم1043(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًباهلل القائم نادٌة10551293

بنسلٌمان: إقلٌم1044(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرزقً خولة10591051

النواصر: إقلٌم1045(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاوغالم شٌماء10481105

بنور سٌدي: إقلٌم1046(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعزوزي سعاد10631204

برشٌد: إقلٌم1047(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعروي شٌماء10561247

بنسلٌمان: إقلٌم1048(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسائح ابتسام10591456

بنور سٌدي: إقلٌم1049(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنجدي الزهراء فاطمة10641273

بنور سٌدي: إقلٌم1050(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًابروقة إٌمان10591757

بنور سٌدي: إقلٌم1051(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمزٌنو فاطمة10621122

النواصر: إقلٌم1052(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمبشور غزالن10491044

برشٌد: إقلٌم1053(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفرٌد هدى10591182

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1054(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنعدٌسة حلٌمة10381014

برشٌد: إقلٌم1055(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالزوٌن أسماء10571155

بنور سٌدي: إقلٌم1056(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالباردي رجاء10631022

برشٌد: إقلٌم1057(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنقراٌو الهام10611194

برشٌد: إقلٌم1058(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسٌروي لبنى10591209

الجدٌدة: إقلٌم1059(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًتلحاجت أٌت سعٌد10551003

برشٌد: إقلٌم1060(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنشلوش حسناء10611246

بنور سٌدي: إقلٌم1061(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفالحً المنعٌم عبد10631081

بنور سٌدي: إقلٌم1062(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسوٌدي كاظم10641065

برشٌد: إقلٌم1063(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبومعقول خدٌجة10591093

بنسلٌمان: إقلٌم1064(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسلمان سناء10711190

برشٌد: إقلٌم1065(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعامر وفاء10611331
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنسلٌمان: إقلٌم1066(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشوقٌري سفٌان10561022

مدٌونة: إقلٌم1067(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشوق هاجر10571141

مدٌونة: إقلٌم1068(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمساوي سلمى10421120

برشٌد: إقلٌم1069(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعبدالوي فردوس10611452

برشٌد: إقلٌم1070(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبالفقٌه منال10611570

النواصر: إقلٌم1071(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالغسانً سلوى10481058

بنور سٌدي: إقلٌم1072(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاكرٌندة الٌاس10641291

النواصر: إقلٌم1073(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخشً صفاء10491329

برشٌد: إقلٌم1074(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمدروم سكٌنة10611026

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1075(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصادق إكرام10381128

برشٌد: إقلٌم1076(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًادعدي حنان10611130

الجدٌدة: إقلٌم1077(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصمعً شٌماء10591735

بنور سٌدي: إقلٌم1078(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلحرش فاطمة10641055

بنور سٌدي: إقلٌم1079(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعابدٌن زٌن هند10571089

النواصر: إقلٌم1080(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوشرة مرٌم10481335

بنسلٌمان: إقلٌم1081(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنوار امٌمة10571333

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة1082(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزكري أشرف10571014

بنسلٌمان: إقلٌم1083(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعبدالرشٌد بسمة10591863

الحسنً الحً مقاطعة عمالة1084(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمقبول بوشرى10591854

بنور سٌدي: إقلٌم1085(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدلٌاس مٌنة10621080

برشٌد: إقلٌم1086(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمنضور خدٌجة10611376

برشٌد: إقلٌم1087(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًهادي أمٌمة10611697

الجدٌدة: إقلٌم1088(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعرضً امٌمة10551121

بنسلٌمان: إقلٌم1089(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلحارثً زٌنب10561378

برشٌد: إقلٌم1090(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًطالعً امٌمة10571203

برشٌد: إقلٌم1091(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبالحرار نورة10581133

برشٌد: إقلٌم1092(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًترابً خدٌجة10591635
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

النواصر: إقلٌم1093(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمطحطح نادٌة10491229

برشٌد: إقلٌم1094(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمجدولً سارة10611034

مدٌونة: إقلٌم1095(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعزام وهٌبة10411023

بنور سٌدي: إقلٌم1096(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسنٌنات الزهراء فاطمة10561191

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1097(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفالح فاطمة10381137

برشٌد: إقلٌم1098(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعضوض مرٌم10591299

الجدٌدة: إقلٌم1099(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاحبالة نوال10561014

برشٌد: إقلٌم1100(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفاضل كوثر10581176

الجدٌدة: إقلٌم1101(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوحٌد حسناء10551076

برشٌد: إقلٌم1102(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعاٌش زٌنب10711047

بنسلٌمان: إقلٌم1103(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحادق اسٌة10571212

برشٌد: إقلٌم1104(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفرٌد عائشة10611312

برشٌد: إقلٌم1105(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمحسن عبدالرزاق10711046

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1106(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالغرباوي نهٌلة10371308

بنسلٌمان: إقلٌم1107(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالنور عبد ٌاسٌن10591255

برشٌد: إقلٌم1108(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًامجٌد عبدالرزاق10581243

برشٌد: إقلٌم1109(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمدي هاجر10611369

بنسلٌمان: إقلٌم1110(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالرٌف امٌن10591222

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة1111(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًستوري عل10701074ً

برشٌد: إقلٌم1112(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمقبول حمزة10591796

الشق عٌن مقاطعة عمالة1113(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقسومً زٌنب10301101

برشٌد: إقلٌم1114(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفارس سعد10611443

النواصر: إقلٌم1115(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكمال ٌونس10481048

برشٌد: إقلٌم1116(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالصدٌقً شٌماء10611638

بنسلٌمان: إقلٌم1117(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرحمون محمد10581188

برشٌد: إقلٌم1118(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشهٌد شٌماء10201103

النواصر: إقلٌم1119(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكبٌطً أسماء10571233

110/136



النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنور سٌدي: إقلٌم1120(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًارقٌة ابن ٌونس10621022

بنسلٌمان: إقلٌم1121(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنصٌح مرٌم10591710

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1122(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمولً وئام10381399

النواصر: إقلٌم1123(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسابق إٌمان10581027

الجدٌدة: إقلٌم1124(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلباز اٌت خالد10581008

بنسلٌمان: إقلٌم1125(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلشقر أسٌة10611172

بنسلٌمان: إقلٌم1126(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحنافً ٌونس10611299

النواصر: إقلٌم1127(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقمري هجر10611696

مدٌونة: إقلٌم1128(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلبحري محمد10421018

مدٌونة: إقلٌم1129(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالناجً صفاء10591459

الجدٌدة: إقلٌم1130(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمٌدوش اقبال10551288

بنور سٌدي: إقلٌم1131(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحالوي المصطفى10631279

مدٌونة: إقلٌم1132(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمهدي نسٌمة10611455

بنور سٌدي: إقلٌم1133(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمدان مرٌم10621101

بنسلٌمان: إقلٌم1134(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاثمانً فدوى10601114

الجدٌدة: إقلٌم1135(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعاللً سكٌنة10581122

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1136(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًطنان امٌمة10571451

بنسلٌمان: إقلٌم1137(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمدي نادٌة10591278

النواصر: إقلٌم1138(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالدروٌش زٌنب10491323

النواصر: إقلٌم1139(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشطرب شٌماء10481168

الشق عٌن مقاطعة عمالة1140(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكالم أمٌن10301109

بنسلٌمان: إقلٌم1141(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاسبٌعة اشرف10561078

النواصر: إقلٌم1142(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفراع محمد10591641

الجدٌدة: إقلٌم1143(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعلوان زٌنب10561207

بنسلٌمان: إقلٌم1144(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالهاشمً فدوى10591454

الجدٌدة: إقلٌم1145(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبوحمٌدي امٌمة10571324

النواصر: إقلٌم1146(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشقوري غزالن10491314
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنور سٌدي: إقلٌم1147(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمدون ٌونس10641278

بنور سٌدي: إقلٌم1148(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبومزٌان اكرام10641357

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة1149(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحٌطً لٌلى10611117

النواصر: إقلٌم1150(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتقً سارة10591069

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1151(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالهرمودي شٌماء10381260

بنور سٌدي: إقلٌم1152(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالرفاعً وفاء10581464

الجدٌدة: إقلٌم1153(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمزٌنً هدى10581140

بنور سٌدي: إقلٌم1154(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالخطار نهٌلة10641136

بنور سٌدي: إقلٌم1155(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحمانً سهام10621178

بنسلٌمان: إقلٌم1156(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشبابً نورة10711037

بنور سٌدي: إقلٌم1157(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعماري نادٌة10571094

بنور سٌدي: إقلٌم1158(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبوغٌنً مرٌم10631316

النواصر: إقلٌم1159(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالخٌر سكٌنة10481294

مدٌونة: إقلٌم1160(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرافعً فاطمة10411091

بنسلٌمان: إقلٌم1161(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعرعاري خدٌجة10601215

بنسلٌمان: إقلٌم1162(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلغازي حمزة10571270

بنسلٌمان: إقلٌم1163(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالرحمانً إنصاف10591571

بنسلٌمان: إقلٌم1164(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنعالل عبدالكرٌم10591214

بنسلٌمان: إقلٌم1165(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالگاد بشرى10601074

بنور سٌدي: إقلٌم1166(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخرباش الزهراء فاطمة10561392

بنسلٌمان: إقلٌم1167(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخشن زٌنب10611459

الجدٌدة: إقلٌم1168(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالربٌطً جمٌلة10541075

الجدٌدة: إقلٌم1169(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوعمر عبدالرحمان10551352

الجدٌدة: إقلٌم1170(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمسكاوي أمٌمة10591868

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1171(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلعرٌبً خولة10381146

الجدٌدة: إقلٌم1172(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأوسار أمٌنة10581614

مدٌونة: إقلٌم1173(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغلمً غزالن10711007
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

مدٌونة: إقلٌم1174(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنعبلى زٌنب10411192

الجدٌدة: إقلٌم1175(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنتجة حمزة10531145

بنسلٌمان: إقلٌم1176(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعاللً وهٌبة10561165

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة1177(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمحفوظ سناء10591725

النواصر: إقلٌم1178(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدارسً فدوى10581518

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1179(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوافق ضحى10381111

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة1180(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًساوي وائل10591589

الجدٌدة: إقلٌم1181(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصفٌح سكٌنة10541139

الجدٌدة: إقلٌم1182(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلمحرش أمٌمة10541281

النواصر: إقلٌم1183(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمدان عبدهللا10481076

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1184(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبصٌط عماد10371076

بنور سٌدي: إقلٌم1185(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمداش محمد10581305

بنسلٌمان: إقلٌم1186(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسلمات إسماعٌل10581381

بنسلٌمان: إقلٌم1187(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًٌاسٌن لطٌفة10571480

النواصر: إقلٌم1188(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمسعف المهدي10571122

النواصر: إقلٌم1189(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقرشً اسماء10491100

الحسنً الحً مقاطعة عمالة1190(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاكلٌوٌن ضحى10581637

المحمدٌة: عمالة1191(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعامر اٌت هشام10591531

مدٌونة: إقلٌم1192(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلقائد حسناء10611328

بنور سٌدي: إقلٌم1193(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًافرٌخ زٌنب10641059

بنور سٌدي: إقلٌم1194(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمزري شٌماء10591772

بنور سٌدي: إقلٌم1195(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمنقً الزهراء فاطمة10631231

بنور سٌدي: إقلٌم1196(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنحجام فاطمة10631167

بنور سٌدي: إقلٌم1197(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوكٌل هند10631190

الجدٌدة: إقلٌم1198(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسلٌم خدٌجة10571254

الجدٌدة: إقلٌم1199(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصبحً نورالدٌن10531076

بنسلٌمان: إقلٌم1200(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًتقافً كوثر10591718

113/136



النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

النواصر: إقلٌم1201(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشرٌف سهام10571105

بنور سٌدي: إقلٌم1202(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاونجمة امٌمة10561213

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1203(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمصباح إكرام10371299

بنسلٌمان: إقلٌم1204(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالفكاكً خدٌجة10591458

الجدٌدة: إقلٌم1205(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمعاون نعٌمة10581315

بنسلٌمان: إقلٌم1206(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبٌاضً فتٌحة10571136

بنسلٌمان: إقلٌم1207(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفهمً المهدي10581259

بنور سٌدي: إقلٌم1208(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلبٌض نعٌمة10581321

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1209(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزروال امٌمة10371334

النواصر: إقلٌم1210(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاسً مونٌة10481060

المحمدٌة: عمالة1211(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزوهري حسناء10581617

الجدٌدة: إقلٌم1212(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلوردة أمٌمة10581618

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1213(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلمخربش حلٌمة10371007

النواصر: إقلٌم1214(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمبشور عبدالرحمان10481104

بنسلٌمان: إقلٌم1215(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعلوي سكٌنة10571591

المحمدٌة: عمالة1216(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمكروم وائل10701009

بنسلٌمان: إقلٌم1217(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبولهرٌس خالد10571376

النواصر: إقلٌم1218(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقدٌري فاطمة10491367

بنسلٌمان: إقلٌم1219(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأوزالٌن محمد10611250

بنور سٌدي: إقلٌم1220(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًامغاري فاطمة10631330

مدٌونة: إقلٌم1221(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلمقضر نجوى10611206

بنسلٌمان: إقلٌم1222(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلنصاري حمزة10571125

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1223(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغصنً آٌة10371494

النواصر: إقلٌم1224(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجادري حفصة10581076

بنسلٌمان: إقلٌم1225(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوحمان عبدهللا10711024

بنسلٌمان: إقلٌم1226(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلبنى قٌصر10581393

مدٌونة: إقلٌم1227(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعزاب ابتسام10411234
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

الشق عٌن مقاطعة عمالة1228(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبها اٌت عزٌز10301030

النواصر: إقلٌم1229(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوزٌر موسى10481100

الجدٌدة: إقلٌم1230(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمختطٌف بدٌعة10531276

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1231(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعنبً سكٌنة10381036

بنسلٌمان: إقلٌم1232(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًتباع أمٌن10581316

المحمدٌة: عمالة1233(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبعال سمٌرة10581517

مدٌونة: إقلٌم1234(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاونانً الزهراء فاطمة10591629

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1235(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوهاب الزهراء فاطمة10371369

النواصر: إقلٌم1236(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوٌغجدن سكٌنة10491029

النواصر: إقلٌم1237(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقدٌري مرٌة10611209

الجدٌدة: إقلٌم1238(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمرزوق هدى10531287

مدٌونة: إقلٌم1239(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخلٌل نزهة10591016

بنسلٌمان: إقلٌم1240(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعٌفوس حمزة10611157

بنسلٌمان: إقلٌم1241(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًناجً سارة10561035

بنسلٌمان: إقلٌم1242(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزٌوري سمٌرة10591021

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة1243(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحزام الدٌن سٌف10611195

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1244(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبٌرون سارة10371074

بنور سٌدي: إقلٌم1245(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمامان نهٌلة10641222

مدٌونة: إقلٌم1246(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفضلً إٌمان10421049

بنور سٌدي: إقلٌم1247(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحواوي سكٌنة10631026

بنور سٌدي: إقلٌم1248(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخٌاطً الزهراء فاطمة10591131

النواصر: إقلٌم1249(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًازروال لٌلى10481125

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة1250(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالقرموشً محمد10571113

الجدٌدة: إقلٌم1251(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوافً رجاء10541330

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1252(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالخٌاطً زٌنب10371098

الجدٌدة: إقلٌم1253(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالقباي نادٌة10531154

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1254(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًابرتقً اٌة10371497
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

النواصر: إقلٌم1255(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعبو بن خولة10481264

الجدٌدة: إقلٌم1256(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمخلف حفٌظة10561212

بنور سٌدي: إقلٌم1257(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعربً شٌماء10571532

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1258(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمرٌد بوشرى10371318

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة1259(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفكري حنان10571579

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة1260(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكرات سفٌان10591645

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة1261(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزورقً مرٌم10591664

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة1262(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشرعً اكرام10591208

النواصر: إقلٌم1263(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمشرف حنان10611035

الجدٌدة: إقلٌم1264(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالراٌس نوال10551177

النواصر: إقلٌم1265(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمسكً الزهراء فاطمة10581507

مدٌونة: إقلٌم1266(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالزٌاتً ٌسرى10581613

النواصر: إقلٌم1267(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحلبً ربٌعة10611233

بنور سٌدي: إقلٌم1268(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالجاموسً ٌسرا10631399

بنور سٌدي: إقلٌم1269(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخشون سهام10641073

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة1270(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًراجً مرٌم10611186

الجدٌدة: إقلٌم1271(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخلٌل ملٌكة10531061

النواصر: إقلٌم1272(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخاصم خولة10611654

مدٌونة: إقلٌم1273(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالرٌتونً احسان10591741

الجدٌدة: إقلٌم1274(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلمهول أمال10541288

بنور سٌدي: إقلٌم1275(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالكرش عائشة10631211

النواصر: إقلٌم1276(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبورواٌل حنان10701116

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة1277(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخطاب لبنى10561183

المحمدٌة: عمالة1278(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحجوم رضى10601214

بنور سٌدي: إقلٌم1279(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمعروف زٌنب10571096

المحمدٌة: عمالة1280(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًأكناو فاطمة10711041

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة1281(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنادر رشٌدة10591007
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

النواصر: إقلٌم1282(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحمودة اٌمان10611288

بنور سٌدي: إقلٌم1283(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاهدٌد بن حسناء10631315

بنور سٌدي: إقلٌم1284(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاحسٌبة ٌونس10621316

بنور سٌدي: إقلٌم1285(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبولحٌا وجدان10591074

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة1286(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكبوري هدى10581288

الجدٌدة: إقلٌم1287(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالروضً اٌمان10541283

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة1288(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتورابً شٌماء10711147

الجدٌدة: إقلٌم1289(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالموحد حمزة10611311

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة1290(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفالح وصال10591297

الجدٌدة: إقلٌم1291(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمعطاوي ٌونس10611643

النواصر: إقلٌم1292(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشقٌري زهٌرة10581591

مدٌونة: إقلٌم1293(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًارفق كوثر10571551

بنور سٌدي: إقلٌم1294(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوشرو نهٌلة10641134

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة1295(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخالٌد حنان10611332

الشق عٌن مقاطعة عمالة1296(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبطار سناء10581545

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1297(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًموقران هند10371212

بنور سٌدي: إقلٌم1298(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالجعفري خدٌجة10641081

النواصر: إقلٌم1299(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعاللً أمٌمة10591317

مسٌك ابن مقاطعات عمالة1300(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالدٌب عبدالسالم10211020

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة1301(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنورالدٌن كوثر10591275

المحمدٌة: عمالة1302(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالنحٌلً مرٌم10581268

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة1303(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالكاملً مرٌم10581551

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة1304(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجبار عائشة10701192

الشق عٌن مقاطعة عمالة1305(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالكٌحل محمد10601346

بنور سٌدي: إقلٌم1306(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعبلواس رشٌد10591483

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1307(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمً ٌاسٌن10381277

الشق عٌن مقاطعة عمالة1308(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوروٌص مرٌم10611085
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

الشق عٌن مقاطعة عمالة1309(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجواد خلٌل10571031

المحمدٌة: عمالة1310(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالصوفً عتٌقة10561306

المحمدٌة: عمالة1311(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالربٌعً لطٌفة10571220

بنور سٌدي: إقلٌم1312(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنظٌف مرٌم10631322

الجدٌدة: إقلٌم1313(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعجلً ٌاسٌن10591742

بنور سٌدي: إقلٌم1314(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالدرٌسً سعاد10631368

الشق عٌن مقاطعة عمالة1315(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسالك مرٌم10591333

النواصر: إقلٌم1316(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالهاللً هاجر10591785

النواصر: إقلٌم1317(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصابر زٌنب10571025

بنور سٌدي: إقلٌم1318(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتومً كرٌم10641294

بنور سٌدي: إقلٌم1319(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصوفً الزهراء فاطمة10631345

الجدٌدة: إقلٌم1320(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحرودي الزهراء فاطمة10551118

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1321(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالغٌشات عبٌر10381075

النواصر: إقلٌم1322(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشحور مرٌم10491398

مدٌونة: إقلٌم1323(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصرف سومٌة10581630

الشق عٌن مقاطعة عمالة1324(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدرٌب اٌمان10711160

بنور سٌدي: إقلٌم1325(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمتنبً دنٌا10571026

مدٌونة: إقلٌم1326(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمزار زكرٌاء10411087

مدٌونة: إقلٌم1327(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشادي هبة10571456

النواصر: إقلٌم1328(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدكٌر حكٌمة10591010

الشق عٌن مقاطعة عمالة1329(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالضاوي حٌاة10591732

المحمدٌة: عمالة1330(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمفهوم حجٌبة10501142

المحمدٌة: عمالة1331(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًطٌب صارة10561064

النواصر: إقلٌم1332(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجعفري نجاة10581311

النواصر: إقلٌم1333(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرشٌد محمد10591849

الشق عٌن مقاطعة عمالة1334(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمومن سلمى10581309

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1335(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائً النشاط الهام10381001
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1336(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحٌداس آٌة10571445

النواصر: إقلٌم1337(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالطالبً حسناء10481366

الجدٌدة: إقلٌم1338(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنٌابسً اهنٌة10551339

النواصر: إقلٌم1339(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمفتاح لبنى10561268

بنور سٌدي: إقلٌم1340(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفائد خدٌجة10581196

بنور سٌدي: إقلٌم1341(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمرسلً ٌاسمٌن10591731

بنور سٌدي: إقلٌم1342(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعاللً فوزٌة10631016

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1343(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرحً مٌنة10381324

النواصر: إقلٌم1344(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالفقٌر زهٌرة10491028

الشق عٌن مقاطعة عمالة1345(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالنفاي لمٌاء10571555

بنور سٌدي: إقلٌم1346(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكامل سكٌنة10621001

بنور سٌدي: إقلٌم1347(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالغربً اٌمان10631090

بنور سٌدي: إقلٌم1348(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالجرومً نعٌمة10621114

النواصر: إقلٌم1349(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنور الزهراء فاطمة10491098

الجدٌدة: إقلٌم1350(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعشاب احمد10581475

النواصر: إقلٌم1351(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكدي اٌمان10591247

الشق عٌن مقاطعة عمالة1352(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلشعل رضا10571119

النواصر: إقلٌم1353(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكٌنانً ابتسام10491388

بنور سٌدي: إقلٌم1354(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالفرابً نوح10621068

مدٌونة: إقلٌم1355(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالطاهري أمٌمة10421042

بنور سٌدي: إقلٌم1356(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًوهابً فدوى10561252

المحمدٌة: عمالة1357(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسانسو أنس محمد10561210

الجدٌدة: إقلٌم1358(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًهللا فتح سلوى10551213

الشق عٌن مقاطعة عمالة1359(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرسموكً مرٌم10591706

مدٌونة: إقلٌم1360(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخماش الهام10411089

الشق عٌن مقاطعة عمالة1361(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالزٌن حلٌمة10591542

النواصر: إقلٌم1362(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالرافعً كوثر10491177
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

الشق عٌن مقاطعة عمالة1363(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبدٌع هجر10611197

النواصر: إقلٌم1364(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًضعوف سلمى10601111

بنور سٌدي: إقلٌم1365(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحصنً كوثر10641325

النواصر: إقلٌم1366(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقمري حفصة10561303

الشق عٌن مقاطعة عمالة1367(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالناحً اٌوب10571461

مسٌك ابن مقاطعات عمالة1368(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالقبولً زٌنب10571023

بنور سٌدي: إقلٌم1369(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلطٌفً عائشة10621123

الجدٌدة: إقلٌم1370(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنشركً حنان10531267

بنور سٌدي: إقلٌم1371(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعرفاوي خدٌجة10631084

بنور سٌدي: إقلٌم1372(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشرٌفً الهام10621105

الشق عٌن مقاطعة عمالة1373(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالوزواز زٌنب10591623

مدٌونة: إقلٌم1374(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسمٌرة جوهري10561251

الشق عٌن مقاطعة عمالة1375(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاعراب عزٌزة10201047

الجدٌدة: إقلٌم1376(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًربوح خدٌجة10551286

مدٌونة: إقلٌم1377(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرزقً وفاء10411218

الجدٌدة: إقلٌم1378(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبروكً مرٌم10541328

مدٌونة: إقلٌم1379(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالرٌشً حسناء10591813

بنور سٌدي: إقلٌم1380(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجوال اسماء10591309

الشق عٌن مقاطعة عمالة1381(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزاكً حسناء10571134

الشق عٌن مقاطعة عمالة1382(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسحاسح شٌماء10581144

بنور سٌدي: إقلٌم1383(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغفران الحكٌم عبد10641052

بنور سٌدي: إقلٌم1384(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالكرودي هدى10621282

مسٌك ابن مقاطعات عمالة1385(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًربٌعً مراد10581248

الشق عٌن مقاطعة عمالة1386(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشرقاوي حسناء10711103

النواصر: إقلٌم1387(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوعنان دنٌا10611624

الشق عٌن مقاطعة عمالة1388(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسمان أنس10571374

بنور سٌدي: إقلٌم1389(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالدكداك الدٌن شرف10621131

120/136



النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

الحسنً الحً مقاطعة عمالة1390(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحٌجري نعٌمة10591857

الحسنً الحً مقاطعة عمالة1391(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًغزولً سهام10571599

الحسنً الحً مقاطعة عمالة1392(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمحسن رشٌدة10611270

الحسنً الحً مقاطعة عمالة1393(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكرٌم ضحى10571327

النواصر: إقلٌم1394(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالناجً شروق10481273

الجدٌدة: إقلٌم1395(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعٌادة بن مراد10581037

بنور سٌدي: إقلٌم1396(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرحالوي أٌوب10591455

الجدٌدة: إقلٌم1397(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنور لطٌفة10551227

الحسنً الحً مقاطعة عمالة1398(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعساس محمد10581167

بنور سٌدي: إقلٌم1399(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنعنعً روفٌدة10571593

الجدٌدة: إقلٌم1400(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشافعً محمد10641124

الحسنً الحً مقاطعة عمالة1401(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالناشد محمد10591005

النواصر: إقلٌم1402(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبطٌوي امٌمة10611649

النواصر: إقلٌم1403(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشجٌع هناء10581615

الجدٌدة: إقلٌم1404(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخبزي لبنى10531274

الجدٌدة: إقلٌم1405(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنفٌس ابتسام10631387

النواصر: إقلٌم1406(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفضٌل لحسن10481090

الحسنً الحً مقاطعة عمالة1407(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًناصري المصطفى10591484

الجدٌدة: إقلٌم1408(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلبصوري وفاء10541193

مسٌك ابن مقاطعات عمالة1409(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعقٌل فاطمة10561038

الجدٌدة: إقلٌم1410(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالدرٌسً الفتاح عبد10631272

النواصر: إقلٌم1411(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعزٌز اسماعٌل10611313

النواصر: إقلٌم1412(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالراوي جمٌلة10481266

الجدٌدة: إقلٌم1413(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوكٌر فاطمة10591091

الجدٌدة: إقلٌم1414(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًهماد رجاء10571474

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1415(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقهواشً زكرٌاء10371101

مدٌونة: إقلٌم1416(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعطاط رشٌد10591394
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

النواصر: إقلٌم1417(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاحماد اٌت مرٌم10491174

النواصر: إقلٌم1418(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالجرٌر سارة10491381

مدٌونة: إقلٌم1419(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالرفٌع نجوى10591447

النواصر: إقلٌم1420(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسرٌتً المنصورٌة10611045

مدٌونة: إقلٌم1421(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشٌخ حلٌمة10501189

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1422(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالصغٌر عبدالعال10561114ً

النواصر: إقلٌم1423(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًصمصم ابراهٌم10581302

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1424(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسوعار كوثر10581255

مدٌونة: إقلٌم1425(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالدٌوان عائشة10611426

النواصر: إقلٌم1426(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحمدي اسماء10491052

الجدٌدة: إقلٌم1427(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعربونً لبنى10631235

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1428(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزكار كوتر10591560

الجدٌدة: إقلٌم1429(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدرداك سكٌنة10541060

الجدٌدة: إقلٌم1430(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعٌلة بشرى10611316

الجدٌدة: إقلٌم1431(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشبراوي سلمى10591692

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1432(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًناجً كوثر10371105

النواصر: إقلٌم1433(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًعنٌك نهٌلة10481368

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1434(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمٌرس المهدي10571140

النواصر: إقلٌم1435(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالغزالً الزهراء فاطمة10571548

الجدٌدة: إقلٌم1436(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاكوزالل حنان10551296

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1437(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزٌر مرٌم10591726

الجدٌدة: إقلٌم1438(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسالمً محمد10581298

الجدٌدة: إقلٌم1439(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفرٌكشً مرٌم10621318

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1440(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبهونً مرٌم10381269

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1441(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفخار نوال10641233

مدٌونة: إقلٌم1442(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًتمودي حكٌمة10421009

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1443(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاللومانً اإلله عبد10641292
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1444(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلعروسً منى10571088

النواصر: إقلٌم1445(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالغشاوي نادٌة10561285

الجدٌدة: إقلٌم1446(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالومانً شٌماء10551033

النواصر: إقلٌم1447(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمروان ابتسام10711127

النواصر: إقلٌم1448(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمتنبً نورة10581241

الجدٌدة: إقلٌم1449(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبوناب لٌلى10531092

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1450(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعدالنً خدٌجة10581016

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1451(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحفظً المختار10561218

النواصر: إقلٌم1452(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاغرض مرٌم10491393

مدٌونة: إقلٌم1453(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالتادلً أمٌمة10611318

النواصر: إقلٌم1454(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًخمري اٌة10611631

النواصر: إقلٌم1455(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمازنً مرٌم10611707

مدٌونة: إقلٌم1456(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمدنب محمد10611573

رشٌد موالي مقاطعات عمالة1457(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمحبوب فاٌزة10561073

مدٌونة: إقلٌم1458(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرقام بسمة10611700

الجدٌدة: إقلٌم1459(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنادي حمزة10581323

الجدٌدة: إقلٌم1460(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمحفوظ حٌاة10631164

النواصر: إقلٌم1461(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبنباعوش أمٌن10141028

مدٌونة: إقلٌم1462(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزاهٌر سهام10611302

النواصر: إقلٌم1463(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالفتاوي وسام10491041

مدٌونة: إقلٌم1464(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالفاطمً الزهراء فاطمة10611178

النواصر: إقلٌم1465(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالسلٌمانً خمٌسة10571056

النواصر: إقلٌم1466(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًزٌن كوثر10551366

النواصر: إقلٌم1467(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمجدي ملٌكة10491102

مدٌونة: إقلٌم1468(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسحنون عبدالحمٌد10581318

مدٌونة: إقلٌم1469(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًسالك أٌوب10591025

النواصر: إقلٌم1470(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًدحاٌنً دمٌة10611348
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

مدٌونة: إقلٌم1471(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالداٌمً الكرٌم عبد10611146

مدٌونة: إقلٌم1472(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعمرانً زهٌر10581246

النواصر: إقلٌم1473(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاالدرٌسً عبدالكبٌر10621153

مدٌونة: إقلٌم1474(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعمرانً اٌمن10591769

مدٌونة: إقلٌم1475(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشرٌبً عثمان10641198

مدٌونة: إقلٌم1476(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًازكٌري فاطمة10541334

مدٌونة: إقلٌم1477(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشموطً موسى10591176

مدٌونة: إقلٌم1478(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشراٌشً نبٌلة10571245

مدٌونة: إقلٌم1479(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنحمد خالد10611262

مدٌونة: إقلٌم1480(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالزٌن ولد الزهراء فاطمة10561156

مدٌونة: إقلٌم1481(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمحمد والف10591678ً

مدٌونة: إقلٌم1482(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالحافظون بوشرى10561145

مدٌونة: إقلٌم1483(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًنسٌب مرٌم10711059

مدٌونة: إقلٌم1484(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمحرابً نادٌة10531146

النواصر: إقلٌم1485(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًكرٌجة سكٌنة10611088

النواصر: إقلٌم1486(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمرشٌد زٌنب10611647

النواصر: إقلٌم1487(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرٌاحً زٌنب10551064

مدٌونة: إقلٌم1488(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًشمون سناء10591800

النواصر: إقلٌم1489(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالطاهري منال10371192

مدٌونة: إقلٌم1490(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعروصً زٌنب10611145

النواصر: إقلٌم1491(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقجدال امٌنة10491379

النواصر: إقلٌم1492(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبناصر هدى10641268

مدٌونة: إقلٌم1493(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاكرٌش بشرى10611319

النواصر: إقلٌم1494(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًجوهار هبة10711240

النواصر: إقلٌم1495(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًقاطف حمزة10371168

النواصر: إقلٌم1496(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالعزاب محمد10591793

مدٌونة: إقلٌم1497(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمحمدي فاتحة10611245
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

النواصر: إقلٌم1498(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًلعمٌم خدٌجة10541315

النواصر: إقلٌم1499(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًبلعطار زٌنب10611182

النواصر: إقلٌم1500(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًاوشاح زٌنب10631034

النواصر: إقلٌم1501(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًرزقً فدوى10611616

النواصر: إقلٌم1502(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالمهدب شٌماء10421082

النواصر: إقلٌم1503(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًمقتنع كوثر10381013

النواصر: إقلٌم1504(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالبودادي بشرى10371298

النواصر: إقلٌم1505(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالخٌار دعاء10571236

النواصر: إقلٌم1506(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًالشٌظمً دونٌة10641023

النواصر: إقلٌم1507(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًفضلً هدى10581092

النواصر: إقلٌم1508(ة)ناجحمزدوجاإلبتدائًحداد امال10611601

بنور سٌدي: إقلٌم1(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرالبشري حمزة21461087

المحمدٌة: عمالة2(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرالتومً هاجر21461090

الجدٌدة: إقلٌم3(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرالسماللً امال21461185

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة4(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطركالل الرحٌم عبد21461012

رشٌد موالي مقاطعات عمالة5(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطربلحرشان فاطمة21461094

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة6(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرعنبري ٌسرا21461039

بنور سٌدي: إقلٌم7(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرأبوالوفاء المهدي21461057

المحمدٌة: عمالة8(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرالبهاوي العزٌز عبد21461010

بنور سٌدي: إقلٌم9(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرشعنون سكٌنة21461202

بنور سٌدي: إقلٌم10(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرحارتً لٌلى21461077

النواصر: إقلٌم11(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرالوكٌلً حنان21461003

الجدٌدة: إقلٌم12(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرحافضً منى21461120

الجدٌدة: إقلٌم13(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرالنجمً أمٌمة21461157

رشٌد موالي مقاطعات عمالة14(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرعابٌد جهان21461006

سطات: إقلٌم15(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرصٌاح وسٌلة21461193

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة16(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرحرشٌة ٌاسمٌن21461119
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة17(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرالخاضري شٌماء21461239

مدٌونة: إقلٌم18(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرفالح حٌاة21461144

الجدٌدة: إقلٌم19(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطربرامو بوشعٌب21461137

سطات: إقلٌم20(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطركنار وجدان21461132

مسٌك ابن مقاطعات عمالة21(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطربوكرٌن سعاد21461081

برشٌد: إقلٌم22(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرالسحٌمً اسماعٌل21461088

الجدٌدة: إقلٌم23(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطراإلدرٌسً بسمة21461096

بنسلٌمان: إقلٌم24(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرعامر سهام21461214

سطات: إقلٌم25(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطربردوي لبنى21461131

بنسلٌمان: إقلٌم26(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرعبو ابن امٌمة21461098

المحمدٌة: عمالة27(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرالساعدي زٌنب21461211

سطات: إقلٌم28(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطربوعٌبة سناء21461062

النواصر: إقلٌم29(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرلعبً هبة21461248

النواصر: إقلٌم30(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرأوباه أسماء21461128

سطات: إقلٌم31(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرمبروك عادل21461105

مدٌونة: إقلٌم32(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرزهٌر إٌمان21461104

برشٌد: إقلٌم33(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرفاطمة دٌحا21461102

مدٌونة: إقلٌم34(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرصبر فاطمة21461114

بنسلٌمان: إقلٌم35(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرفارسً سكٌنة21461145

برشٌد: إقلٌم36(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرالعماري معاد21461103

برشٌد: إقلٌم37(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرمرشوح سكٌنة21461173

المحمدٌة: عمالة38(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرالحمرانً هناء21461244

مدٌونة: إقلٌم39(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطراوعٌش اٌوب21461180

برشٌد: إقلٌم40(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرمنٌل حٌاة21461099

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة41(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطركاف المصطفى21461108

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة42(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرالدكنً الحسٌن21461250

مسٌك ابن مقاطعات عمالة43(ة)ناجح(االجتماعً الدعم أطر) االجتماعٌون الملحقونالدعم أطرالنوري عثمان21461066
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

مدٌونة: إقلٌم1(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالزٌتونً سارة23521173

سطات: إقلٌم2(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالنعمانً سهام23521246

سطات: إقلٌم3(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرعاللً الزهراء فاطمة23521056

النواصر: إقلٌم4(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطركنتولً إكرام23521141

سطات: إقلٌم5(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرمعتصم هند23521021

سطات: إقلٌم6(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالصخٌري محمد23521350

سطات: إقلٌم7(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرحرص لبنى23521382

رشٌد موالي مقاطعات عمالة8(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالدباغ ٌوسف23521284

سطات: إقلٌم9(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرمصاري عزٌزة23521323

الشق عٌن مقاطعة عمالة10(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطربنراضً هند23521239

سطات: إقلٌم11(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطراغزولً كرٌمة23521245

برشٌد: إقلٌم12(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالترغً عماد23521256

سطات: إقلٌم13(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالزٌن اناس23521440

مدٌونة: إقلٌم14(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطربوجملة مرٌم23521365

برشٌد: إقلٌم15(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرشردي احمد23521564

برشٌد: إقلٌم16(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالقدٌري هاجر23521429

الجدٌدة: إقلٌم17(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرمرغاتً طامو23521442

برشٌد: إقلٌم18(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرجابر هاجر23521027

بنور سٌدي: إقلٌم19(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرحمانً جواد23521139

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة20(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرأمقران ضحى23521620

النواصر: إقلٌم21(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرغساتً إكرام23521330

سطات: إقلٌم22(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرحجراوي ٌوسف23521163

سطات: إقلٌم23(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرنصرهللا خدٌجة23521184

بنور سٌدي: إقلٌم24(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرعزٌز الحق عبد23521182

المحمدٌة: عمالة25(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرٌاسٌن الدٌن صالح23521436

الجدٌدة: إقلٌم26(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرمرٌمة فخر23521566

برشٌد: إقلٌم27(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطراالشكر أنس23521233
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

المحمدٌة: عمالة28(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطراحناش اٌناس23521366

النواصر: إقلٌم29(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطراشهٌال الرحمان عبد23521456

مدٌونة: إقلٌم30(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرأوشكٌر حمزة23521321

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة31(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرحكونً هجر23521340

مسٌك ابن مقاطعات عمالة32(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرمخلص الرحمان عبد23521158

بنسلٌمان: إقلٌم33(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرمتوكل محمد23521058

برشٌد: إقلٌم34(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالهدام هاجر23521171

برشٌد: إقلٌم35(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطربكراوي رٌم23521381

النواصر: إقلٌم36(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطراسبٌت خولة23521292

الحسنً الحً مقاطعة عمالة37(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطركبٌري خدٌجة23521518

المحمدٌة: عمالة38(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطراالسكار صفٌة23521261

مدٌونة: إقلٌم39(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطربدر ٌونس23521047

النواصر: إقلٌم40(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرفائز حسن23521118

الجدٌدة: إقلٌم41(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرمنصور اد اٌوب23521169

رشٌد موالي مقاطعات عمالة42(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطراٌدار أٌت الزهراء فاطمة23521595

الحسنً الحً مقاطعة عمالة43(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالمرٌنً محمد23521050

مدٌونة: إقلٌم44(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالحمدنً محمد23521176

بنور سٌدي: إقلٌم45(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرسلٌم نزهة23521354

النواصر: إقلٌم46(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرمسعٌد صباح23521183

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة47(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطربخالق بثٌنة23521051

برشٌد: إقلٌم48(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرلوطً سفٌان23521053

مدٌونة: إقلٌم49(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطربوطالب عمر23521258

الجدٌدة: إقلٌم50(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرحمدوش نهٌلة23521525

الشق عٌن مقاطعة عمالة51(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطربقادٌر امال23521259

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة52(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرحفٌد هند23521155

النواصر: إقلٌم53(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرسعٌد بن رقٌة23521216

بنسلٌمان: إقلٌم54(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرمفتوح عمر23521331
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنسلٌمان: إقلٌم55(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرمعنً حمزة23521430

رشٌد موالي مقاطعات عمالة56(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالسواري أمٌن23521072

بنسلٌمان: إقلٌم57(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرجداد أٌوب23521267

بنور سٌدي: إقلٌم58(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالذهبٌة بن زكرٌاء23521147

الجدٌدة: إقلٌم59(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطراختباري أسماء23521265

مدٌونة: إقلٌم60(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالمشرفً العالً عبد23521305

رشٌد موالي مقاطعات عمالة61(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطراعنٌبا حسناء23521066

رشٌد موالي مقاطعات عمالة62(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرسرار أسٌة23521460

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة63(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالضناٌة لبنى23521042

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة64(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرحمٌد احالم23521159

المحمدٌة: عمالة65(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالدهمانً عزٌزة23521244

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة66(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالمساوي المهدي23521517

بنور سٌدي: إقلٌم67(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرشلواش المهدي23521238

بنور سٌدي: إقلٌم68(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالمولى عبد عثمان23521140

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة69(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرفقٌهً الغفور عبد23521314

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة70(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطراالنصاري كرٌم23521295

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة71(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرباحسو ٌوسف23521254

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة72(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطراالدرٌسً زٌنب23521411

رشٌد موالي مقاطعات عمالة73(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرحرفً أمٌمة23521301

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة74(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالتومً نهٌلة23521250

المحمدٌة: عمالة75(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرمعتزل سمٌة23521054

بنور سٌدي: إقلٌم76(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالبراش محمد23521467

المحمدٌة: عمالة77(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرلمهول شٌماء23521269

الحسنً الحً مقاطعة عمالة78(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرراضٌة بن مراد23521497

المحمدٌة: عمالة79(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرلمٌن محمد23521393

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة80(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطربنشانعة لغزال23521271

مسٌك ابن مقاطعات عمالة81(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطررزو لبنى23521471
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

مسٌك ابن مقاطعات عمالة82(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرمبارك الكبٌر عبد23521156

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة83(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطررقٌب حمزة23521059

الجدٌدة: إقلٌم84(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالزاهري خدٌجة23521079

بنور سٌدي: إقلٌم85(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرشٌوب احمد23521319

بنور سٌدي: إقلٌم86(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرالشرفً صفٌة23521043

الجدٌدة: إقلٌم87(ة)ناجح( والتوثٌق التربوٌة الحراسة ) تربوي ملحقالدعم أطرأحمد أٌت فاطمة23521081

مدٌونة: إقلٌم1(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرخضاري محمد22511157

بنور سٌدي: إقلٌم2(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرلكناوي نهٌلة22511367

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة3(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرفوجً سفٌان22511002

الجدٌدة: إقلٌم4(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرشاكٌري سفٌان22511070

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة5(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرمصري امٌن22511158

برشٌد: إقلٌم6(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرسباح هند22511201

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة7(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرصادٌر محمد22511257

برشٌد: إقلٌم8(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالخال أحمد22511147

الحسنً الحً مقاطعة عمالة9(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرواشتوك حمزة22511227

الجدٌدة: إقلٌم10(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرطوفانً الرحٌم عبد22511220

برشٌد: إقلٌم11(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرمٌعاد ٌاسٌن22511249

بنور سٌدي: إقلٌم12(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالزكاري عبدالعال22511293ً

بنور سٌدي: إقلٌم13(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرموحى رشٌدة22511284

برشٌد: إقلٌم14(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرحسان عمر22511131

الجدٌدة: إقلٌم15(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطراالدرٌسً القضٌوي زٌنب22511241

مسٌك ابن مقاطعات عمالة16(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرٌونس ٌاسٌن22511306

المحمدٌة: عمالة17(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرمكوار محسن22511209

مدٌونة: إقلٌم18(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرأجالبً ٌوسف22511143

برشٌد: إقلٌم19(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطربوستة حمزة22511232

الجدٌدة: إقلٌم20(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرسوٌمطو ٌاسٌن22511221

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة21(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطربرحٌم أسماء22511291
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

الجدٌدة: إقلٌم22(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرعٌزي اشرف22511287

سطات: إقلٌم23(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطردٌا رشٌد22511043

برشٌد: إقلٌم24(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرزمدة هاجر22511226

سطات: إقلٌم25(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرنفٌع ٌوسف22511063

سطات: إقلٌم26(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرجرفً نعٌمة22511091

المحمدٌة: عمالة27(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرحدٌدي مرٌم22511065

بنسلٌمان: إقلٌم28(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالمسكاوي رضى22511117

النواصر: إقلٌم29(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالوٌز سكٌنة22511282

بنور سٌدي: إقلٌم30(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرسماحً كوثر22511139

برشٌد: إقلٌم31(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالعربً بن كوثر22511277

الحسنً الحً مقاطعة عمالة32(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرابوٌري المهدي22511172

بنسلٌمان: إقلٌم33(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرمصلٌن محمد22511252

المحمدٌة: عمالة34(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالحوات اسماء22511156

رشٌد موالي مقاطعات عمالة35(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطراشهب لبنى22511115

سطات: إقلٌم36(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالزٌات خولة22511336

المحمدٌة: عمالة37(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرثالث سارة22511013

النواصر: إقلٌم38(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالهراولً زٌنب22511126

المحمدٌة: عمالة39(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرلكمٌري سارة22511110

السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة40(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالحسٌنً مرٌم22511023

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة41(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرروان الجلٌل عبد22511160

بنسلٌمان: إقلٌم42(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرمرٌنً ولٌد22511090

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة43(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرعطفً زٌنب22511263

رشٌد موالي مقاطعات عمالة44(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالمكٌوي محمد22511271

سطات: إقلٌم45(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرهواشمً امٌمة22511047

الحسنً الحً مقاطعة عمالة46(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطراعزى فاطمة22511215

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة47(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالسعدي لمٌاء22511137

بنور سٌدي: إقلٌم48(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرعادل عبدالعزٌز22511258
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

رشٌد موالي مقاطعات عمالة49(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطربوالجهاد عبدالرحٌم22511236

الحسنً الحً مقاطعة عمالة50(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالساٌح مرٌم22511112

سطات: إقلٌم51(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالحناوي محمد22511093

أنفا البٌضاء الدار مقاطعات عمالة52(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرمزٌان سعٌد22511083

الحسنً الحً مقاطعة عمالة53(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالعٌسً المصطفى22511289

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة54(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرمخلص أسماء22511311

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة55(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالراشق المهدي22511260

رشٌد موالي مقاطعات عمالة56(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرمنانً الزهراء فاطمة22511075

النواصر: إقلٌم57(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرحافظ خدٌجة22511053

الشق عٌن مقاطعة عمالة58(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالراوي خولة22511057

الشق عٌن مقاطعة عمالة59(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالهاللً أٌوب22511087

مسٌك ابن مقاطعات عمالة60(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرإٌشو مصطفى22511008

مسٌك ابن مقاطعات عمالة61(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالشرقاوي لٌلى22511102

سطات: إقلٌم62(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطردٌا محسن22511085

بنور سٌدي: إقلٌم63(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرفنان كرٌمة22511325

رشٌد موالي مقاطعات عمالة64(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالخلدونً ولٌد22511072

بنور سٌدي: إقلٌم65(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالباهً حسن22511135

مدٌونة: إقلٌم66(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرهتاف عثمان22511253

سطات: إقلٌم67(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطربناجح بدر22511108

مدٌونة: إقلٌم68(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرادوٌرة امٌن22511182

سطات: إقلٌم69(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرندرومً خدٌجة22511350

النواصر: إقلٌم70(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرمبروك سكٌنة22511223

مدٌونة: إقلٌم71(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرالشكذانً حمزة22511313

النواصر: إقلٌم72(ة)ناجح( المدرسٌة المختبرات تحضٌر) تربوي ملحقالدعم أطرفتاح أسامة22511089

المحمدٌة: عمالة1(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالحجاجً سلمى20221076

رشٌد موالي مقاطعات عمالة2(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرحكوشً الزهراء فاطمة20221092

المحمدٌة: عمالة3(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطربالحمٌدٌة أسماء20221094
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة4(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالهورد سناء20221370

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة5(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرمساعد إحسان20221461

رشٌد موالي مقاطعات عمالة6(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرقلدي فتٌحة20221126

المحمدٌة: عمالة7(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطراتحاد أمٌمة20221462

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة8(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرحجً محمد20221449

الجدٌدة: إقلٌم9(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرنرجٌسً خدٌجة20221339

الحسنً الحً مقاطعة عمالة10(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرلوز أسماء20221014

المحمدٌة: عمالة11(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرذهبانً مرٌم20221262

بنسلٌمان: إقلٌم12(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرادرٌوش وفاء20221149

مدٌونة: إقلٌم13(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرنهٌد ٌوسف20221264

بنور سٌدي: إقلٌم14(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرخضار كوثر20221137

سطات: إقلٌم15(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالوحودي حسناء20221136

الحسنً الحً مقاطعة عمالة16(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرعابد أٌت فتٌحة20221374

الشق عٌن مقاطعة عمالة17(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطربرحو فتٌحة20221243

الجدٌدة: إقلٌم18(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالعرشً احمد20221510

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة19(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطررفٌق محمد20221298

سطات: إقلٌم20(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطربوغابة سفٌان20221209

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة21(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالبقالً ٌاسٌن محمد20221022

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة22(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالحداري رجاء20221559

الجدٌدة: إقلٌم23(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالسبع أمال20221353

بنور سٌدي: إقلٌم24(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرعلقمة عزٌزة20221103

مسٌك ابن مقاطعات عمالة25(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرجلٌل أحمد20221224

برشٌد: إقلٌم26(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرطاهٌري طه20221314

بنسلٌمان: إقلٌم27(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطربازاو المهدي20221101

برشٌد: إقلٌم28(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالصالحً شٌماء20221140

الجدٌدة: إقلٌم29(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرقرفً سناء20221013

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة30(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرمرجانً خولة20221378
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

سطات: إقلٌم31(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرصدقً سهٌلة20221131

رشٌد موالي مقاطعات عمالة32(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالزاكً مرٌم20221444

سطات: إقلٌم33(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطربلواد هند20221050

مدٌونة: إقلٌم34(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرنحاس أٌمن20221115

برشٌد: إقلٌم35(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرحرود اٌمان20221508

المحمد الحً السبع عٌن مقاطعات عمالة36(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطربادرٌس هاجر20221040

بنسلٌمان: إقلٌم37(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرقدوري أمٌمة20221143

المحمدٌة: عمالة38(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرمرابط راضٌة20221575

برشٌد: إقلٌم39(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرفهٌم توفٌق20221257

الجدٌدة: إقلٌم40(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرروشدي خدٌجة20221327

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة41(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرعاٌلول اسماء20221011

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة42(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرشٌاج الزهراء فاطمة20221368

برشٌد: إقلٌم43(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالطوٌل بشرى20221344

المحمدٌة: عمالة44(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطربالحمٌدٌة حسناء20221095

البرنوصً سٌدي مقاطعات عمالة45(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالساٌح فاطمة20221041

برشٌد: إقلٌم46(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرنعٌم كوثر20221496

برشٌد: إقلٌم47(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطربلكرٌم الزهراء فاطمة20221167

الجدٌدة: إقلٌم48(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرفرضً أمٌمة20221182

رشٌد موالي مقاطعات عمالة49(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرفتاح عبدالصمد20221130

النواصر: إقلٌم50(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالساٌح امٌنة20221284

مدٌونة: إقلٌم51(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالصغٌر أسماء20221445

مسٌك ابن مقاطعات عمالة52(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالدوان الحسن20221195

بنسلٌمان: إقلٌم53(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطربعلً سمٌرة20221441

مدٌونة: إقلٌم54(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطربلعقدة هجر20221023

مسٌك ابن مقاطعات عمالة55(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرعناوي اكرام20221089

سطات: إقلٌم56(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالجاي محمد20221109

رشٌد موالي مقاطعات عمالة57(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطربصٌري سارة20221535
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

مدٌونة: إقلٌم58(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطراحمادي حسناء20221451

المحمدٌة: عمالة59(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطربركة خولة20221016

المحمدٌة: عمالة60(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالسراحنة اٌمان20221002

سطات: إقلٌم61(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطراكوجٌل اٌوب20221225

الجدٌدة: إقلٌم62(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرجاٌرا هجر20221460

برشٌد: إقلٌم63(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرتفٌري مرٌم20221265

برشٌد: إقلٌم64(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرسٌقل سكٌنة20221301

سطات: إقلٌم65(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرمودٌن لمٌاء20221336

مدٌونة: إقلٌم66(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالزعري اسٌة20221358

بنسلٌمان: إقلٌم67(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرفؤادي حسام20221052

برشٌد: إقلٌم68(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرعقٌدة بثٌنة20221304

الجدٌدة: إقلٌم69(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرأشملً حفصة20221223

بنور سٌدي: إقلٌم70(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرحاتمً سلوى20221403

سطات: إقلٌم71(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرزنزون وسام20221020

بنور سٌدي: إقلٌم72(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرمختاري ٌوسف20221221

النواصر: إقلٌم73(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرصادق خولة20221110

الجدٌدة: إقلٌم74(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرصلحً هدى20221024

رشٌد موالي مقاطعات عمالة75(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرأوعدي ٌوسف20221213

سطات: إقلٌم76(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالدٌانً إسماعٌل20221060

سطات: إقلٌم77(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرهللا عرٌف اٌوب20221212

سطات: إقلٌم78(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرطالبً خولة20221422

سطات: إقلٌم79(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرشكري مرٌم20221463

الجدٌدة: إقلٌم80(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطربنحمدوش مدٌحة20221458

بنور سٌدي: إقلٌم81(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرناتٌج عثمان20221490

النواصر: إقلٌم82(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطررحو بن نادٌة20221573

مدٌونة: إقلٌم83(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطررجاوي خدٌجة20221476

النواصر: إقلٌم84(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرأنجار سعد20221479
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النتٌحةالتخصصالسلكوالنسب االسم االمتحان رقم
 رتبة

اإلستحقاق
التعٌٌن مدٌرٌة

 2022 نونبر دورة-   والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة لألكادٌمٌات النظامٌة األطر-  واإلدارة اإلقتصاد وملحقً اإلجتماعٌٌن والملحقٌن التربوٌٌن والملحقٌن األساتذة توظٌف مبارٌات

اإلستحقاق حسب  والناجحٌن الناجحات بأسماء الئحة    *   *

سطات- الدارالبٌضاء :  األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة   

بنور سٌدي: إقلٌم85(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالكامل سلمى20221164

بنور سٌدي: إقلٌم86(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطربنحامٌد زٌنب20221168

النواصر: إقلٌم87(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطركنطاري وصال20221049

النواصر: إقلٌم88(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرفرٌندي وصال20221254

بنور سٌدي: إقلٌم89(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرنٌزار خدٌجة20221402

بنور سٌدي: إقلٌم90(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالموجود دنٌا20221328

النواصر: إقلٌم91(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرابرٌم سامٌة20221291

بنور سٌدي: إقلٌم92(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرالوراق ٌوسف20221196

النواصر: إقلٌم93(ة)ناجح(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدعم أطرادحمٌد الهام20221025
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