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ناجحمزدوجاإلبتدائي  عوسيرمديحة  1130107

ناجحمزدوجاإلبتدائي  الكنانيسارة2130005

ناجحمزدوجاإلبتدائي  شديلمحمد  3130102

ناجحمزدوجاإلبتدائي  لطفيمحمد 4130001

ناجحمزدوجاإلبتدائي   القلش يعبدالرفيع   5130035

ناجحمزدوجاإلبتدائي   خليليوسف   6130106

ناجحمزدوجاإلبتدائي  مهمازنضال 7130098

ناجحمزدوجاإلبتدائي   اجاعةايمان   8130085

ناجحمزدوجاإلبتدائي   الشاويعالء الدين  9130096

ناجحمزدوجاإلبتدائيالخضرجفاطمة الزهراء   10130127

ناجحمزدوجاإلبتدائي  دورايدمريم   11130027

ناجحمزدوجاإلبتدائي  الغرباويخدوج   12130113

ناجحمزدوجاإلبتدائي   ناديةسكتاني   13130130

ناجحمزدوجاإلبتدائي   حمداويميمونة   14130074

ناجحمزدوجاإلبتدائي  وجيهرجاء  15130124

ناجحمزدوجاإلبتدائي   لقبابحليمة   16130075

ناجحمزدوجاإلبتدائياالدريس يفدوى   17130013

ناجحمزدوجاإلبتدائي   زويتنحنان   18130108

ناجحمزدوجاإلبتدائي  باديعبدالحكيم   19130129

ناجحمزدوجاإلبتدائي  عنبريشيماء   20130116

ناجحمزدوجاإلبتدائي  الداروةهاجر   21130033

ناجحمزدوجاإلبتدائيمرشيشدنيا   22130010

ناجحمزدوجاإلبتدائي الزبار  ابتسام 23130095

ناجحمزدوجاإلبتدائي  بنراويعبد العالي  24130125

ناجحمزدوجاإلبتدائي بيشةكريمة  25130090

ناجحمزدوجاإلبتدائي   محسانيفاطمة   26130016

ناجحمزدوجاإلبتدائي   اجروساونكوثر   27130044

ناجحمزدوجاإلبتدائي  ناصرينسيمة   28130029

ناجحمزدوجاإلبتدائي  الورزاسماء   29130031

ناجحمزدوجاإلبتدائي  وريغيامال   30130069

ناجحمزدوجاإلبتدائي  فسريريسعيد   31130115

ناجحمزدوجاإلبتدائي  القبوريخديجة  32130003

ناجحمزدوجاإلبتدائي  الساخياملهدي   33130094
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ناجحمزدوجاالبتدائيعبدهللا الحداوي1110408

ناجحمزدوجاالبتدائيفتيحة البدراوي2110209

ناجحمزدوجاالبتدائيرشيدة كرمي3110636

ناجحمزدوجاالبتدائيبركو لطيفة4110186

ناجحمزدوجاالبتدائينور الدين امين5110192

ناجحمزدوجاالبتدائيايمان الشح6111434

ناجحمزدوجاالبتدائيسميرة امهيريز7111385

ناجحمزدوجاالبتدائيمصطفى فراح8110198

ناجحمزدوجاالبتدائيثورية اظهيش9110726

ناجحمزدوجاالبتدائيسناء قايدي10110322

ناجحمزدوجاالبتدائيعبدهللا نصر11111326

ناجحمزدوجاالبتدائينعيمة لكريش12111186

ناجحمزدوجاالبتدائيوفاء لبريمي13110931

ناجحمزدوجاالبتدائيكوثر عيي دين14110063

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم بن الضيف15110627

ناجحمزدوجاالبتدائينوال موج16110145

ناجحمزدوجاالبتدائيهند رفاق17110823

ناجحمزدوجاالبتدائيتورية عامر18110824

ناجحمزدوجاالبتدائيالسعدية امهال19110144

ناجحمزدوجاالبتدائيعزيزة اكيدي20110171

ناجحمزدوجاالبتدائيسومية عبيد21110572

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم املاحي22110744

ناجحمزدوجاالبتدائيرشيد زغودي23110165

ناجحمزدوجاالبتدائيزهرة كشيتل24110280

ناجحمزدوجاالبتدائيحمزة الحاجي25110028

ناجحمزدوجاالبتدائيسميرة الشعبي26111031

ناجحمزدوجاالبتدائيامينة ابوعياظ27111305

ناجحمزدوجاالبتدائيليلى األنهاري28110140

ناجحمزدوجاالبتدائيوهيبة الطراوي29110565

ناجحمزدوجاالبتدائينجوى رؤوف30111330

ناجحمزدوجاالبتدائيحنان االيوبي31110688

ناجحمزدوجاالبتدائيهشام لعتيق32110320

ناجحمزدوجاالبتدائيليلى الحسناوي33110155

ناجحمزدوجاالبتدائيسعاد مراح34110906

ناجحمزدوجاالبتدائيمليكة بورايس35110333

ناجحمزدوجاالبتدائيوفاء عاويل36110504

ناجحمزدوجاالبتدائيمجيدة عقاوي37110432

ناجحمزدوجاالبتدائيامليلودية ضعوف38111127
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

برشيد: المديرية 

ناجحمزدوجاالبتدائيزكية الحليمي39110284

ناجحمزدوجاالبتدائييحيى ابجي40110900

ناجحمزدوجاالبتدائيكوثر غزري41110603

ناجحمزدوجاالبتدائيسهيل العرباوي42110728

ناجحمزدوجاالبتدائيحبيبة بفوس43110639

ناجحمزدوجاالبتدائيغزالن باملخفي44111358

ناجحمزدوجاالبتدائيعصام عتي45111368

ناجحمزدوجاالبتدائيياسمين مولي46110610

ناجحمزدوجاالبتدائيسناء دراعي47110727

ناجحمزدوجاالبتدائيوئام الدغس48110363

ناجحمزدوجاالبتدائيخديجة منوار49111208

ناجحمزدوجاالبتدائيأسماء باالمام50110555

ناجحمزدوجاالبتدائينوال قسمي51111008

ناجحمزدوجاالبتدائيجهار سارة52110645

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم بوسجدة53111493

ناجحمزدوجاالبتدائيابراهيم الحمادي54111379

ناجحمزدوجاالبتدائيبوشرى هالل55110267

ناجحمزدوجاالبتدائيليلة منقور56110747

ناجحمزدوجاالبتدائيمرية البدوي57110083

ناجحمزدوجاالبتدائيجواد وهيب58111174

ناجحمزدوجاالبتدائيسكينة فضيلي59110637

ناجحمزدوجاالبتدائيعزيز الفاطيمي60111470

ناجحمزدوجاالبتدائيفوزية ميميل61111216

ناجحمزدوجاالبتدائيسهام العماري62110491

ناجحمزدوجاالبتدائيهناء قليع63110666

ناجحمزدوجاالبتدائيسارة الخلف64111459

ناجحمزدوجاالبتدائيحنان السايح65110606

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم طلباء66111465

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم احرضان67110630

ناجحمزدوجاالبتدائيلبنى تيوتيو68111176

ناجحمزدوجاالبتدائيمنال رواك69111488

ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراء راسل70111464

ناجحمزدوجاالبتدائيخولة رقوب71110451

ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة خييوي72111244

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم الخلعي73110599

ناجحمزدوجاالبتدائيلطيفة زيدان74110154

ناجحمزدوجاالبتدائيخديجة جغلف75110973

ناجحمزدوجاالبتدائيخديجة اإلدريس ي76110109
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2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

برشيد: المديرية 

ناجحمزدوجاالبتدائيعادل اكثيري77110887

ناجحمزدوجاالبتدائينعيمة الحبيب78110116

ناجحمزدوجاالبتدائيامينة بوهبرة79110394

ناجحمزدوجاالبتدائيسلمى هياب80110482

ناجحمزدوجاالبتدائيفتيحة شراق81111148

ناجحمزدوجاالبتدائيسارة البوعناني82110551

ناجحمزدوجاالبتدائيعبد اللطيف ابويرات83111025

ناجحمزدوجاالبتدائياسماء شجري84110110

ناجحمزدوجاالبتدائيآمال الكملي85110501

ناجحمزدوجاالبتدائيرباب فرقي86110157

ناجحمزدوجاالبتدائيسومية عزيز87110387

ناجحمزدوجاالبتدائيوفاء بوضهر88110121

ناجحمزدوجاالبتدائيحنان نازة89110102

ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراء ادريس ي90110112

ناجحمزدوجاالبتدائيمحمد شريفي91110273

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم الراض ي92110123

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم بوعالمية93111217

ناجحمزدوجاالبتدائيشيماء تبري94110681

ناجحمزدوجاالبتدائيرشيدة زاهير95110358

ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالغاني جهار96110622

ناجحمزدوجاالبتدائيسعاد بنحمو97111230

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم بوافي98110949

ناجحمزدوجاالبتدائيشيماء ادهان99110821

ناجحمزدوجاالبتدائيعلي برهماني100110992

ناجحمزدوجاالبتدائيإيمان مرزوك101111377

ناجحمزدوجاالبتدائيمليكة رغاي102111269

ناجحمزدوجاالبتدائيابراهيم الكبيري103110970

ناجحمزدوجاالبتدائيايوب بالحمداوية104110827

ناجحمزدوجاالبتدائياالصفر سلمى105110801

ناجحمزدوجاالبتدائيلكبيرة الطاهري106110505

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم غزالي107110330

ناجحمزدوجاالبتدائيمنال الحضري108110944

ناجحمزدوجاالبتدائيماجدة ابغدير109110536

ناجحمزدوجاالبتدائيوئام جمال110110716

ناجحمزدوجاالبتدائيوفاء حقي111110817

ناجحمزدوجاالبتدائيرشيد مساوي112110328

ناجحمزدوجاالبتدائيعمر القواتلي113110100

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم صديقي114110848
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
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2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

برشيد: المديرية 

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم الجزولي115110880

ناجحمزدوجاالبتدائيخديجة بمليك116110415

ناجحمزدوجاالبتدائيحكيم مكدمي117110191

ناجحمزدوجاالبتدائيمحمد ظابت118111332

ناجحمزدوجاالبتدائيادريس مناس119111406

ناجحمزدوجاالبتدائيحنان رزوق120110391

ناجحمزدوجاالبتدائيرشيدة العنبري121110315

ناجحمزدوجاالبتدائيليلى لكديش122110454

ناجحمزدوجاالبتدائيلحسن بسل123110612

ناجحمزدوجاالبتدائيمحمد اشلحي124111407

ناجحمزدوجاالبتدائيرشيدة بنميمو125110141

ناجحمزدوجاالبتدائيعلي عرود126111229

ناجحمزدوجاالبتدائيوهيبة دراع127110553

ناجحمزدوجاالبتدائيزينب زاداني128110084

ناجحمزدوجاالبتدائيرقية بنطيبي129110241

ناجحمزدوجاالبتدائيرجاء الغربي130110791

ناجحمزدوجاالبتدائينورة الناصري131110272

ناجحمزدوجاالبتدائيفتيحة موحيدي132110125

ناجحمزدوجاالبتدائينزهة غندور133110991

ناجحمزدوجاالبتدائيبوشعيب الخضراوي134110181

ناجحمزدوجاالبتدائيعز الدين بعزاوي135111154

ناجحمزدوجاالبتدائيمحسن الرشاد136110619

ناجحمزدوجاالبتدائيالهام مبتسم137111160

ناجحمزدوجاالبتدائيعصام حسني138110895

ناجحمزدوجاالبتدائيسميرة بلغازي139110259

ناجحمزدوجاالبتدائيزهرة القنوفي140110126

ناجحمزدوجاالبتدائيزينب العناية141111250

ناجحمزدوجاالبتدائيحكيمة الشامخ142111204

ناجحمزدوجاالبتدائيسفيان كبوري143110554

ناجحمزدوجاالبتدائيعثمان غناج144110240

ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة امجاهدي145110281

ناجحمزدوجاالبتدائيليلى املساوي146110279

ناجحمزدوجاالبتدائيعبد العزيز ابويرت147111405

ناجحمزدوجاالبتدائيالحسنية فائد148110751

ناجحمزدوجاالبتدائيأسماء خايف هللا149111476

ناجحمزدوجاالبتدائيعبد الغني الظلزي150111439

ناجحمزدوجاالبتدائيصفاء صابر151110673

ناجحمزدوجاالبتدائيكوثر عابد152111494
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الئحة النتائج النهائية

برشيد: المديرية 

ناجحمزدوجاالبتدائيمراد مناجي153111299

ناجحمزدوجاالبتدائيحسناء املليجي154110332

ناجحمزدوجاالبتدائيجيهان الزياني155110372

ناجحمزدوجاالبتدائيخديجة بودا156110185

ناجحمزدوجاالبتدائيليلى اسليك157110462

ناجحمزدوجاالبتدائيفوزية الشرنوبي158110836

ناجحمزدوجاالبتدائيوفاء معتصم159111424

ناجحمزدوجاالبتدائيمراد ناجح160111349

ناجحمزدوجاالبتدائيمريامة علمي161110788

ناجحمزدوجاالبتدائيالزوهرة املغاري162111242

ناجحمزدوجاالبتدائيرشيد فتح الخير163111149

ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراء بن لكليل164110714

ناجحمزدوجاالبتدائياسماء قديري165111312

ناجحمزدوجاالبتدائيليلى فؤاد166110629

ناجحمزدوجاالبتدائيأنس حفيظ167111386

ناجحمزدوجاالبتدائيرجاء بوشاري168110635

ناجحمزدوجاالبتدائيمروان ركيبي169110802

ناجحمزدوجاالبتدائيسارة ايت ابا170111126

ناجحمزدوجاالبتدائيمينة الزين171110304

ناجحمزدوجاالبتدائيايزة امدجار172110227

ناجحمزدوجاالبتدائيحياة صابر173111361

ناجحمزدوجاالبتدائيأميمة الشكدالي174110364

ناجحمزدوجاالبتدائينادية شهيد175110246

ناجحمزدوجاالبتدائيالبوعزاوي تيسير176110251

ناجحمزدوجاالبتدائيسمية شريش ي177111223

ناجحمزدوجاالبتدائيمليكة بندريس178110988

ناجحمزدوجاالبتدائيحسناء املسري179111391

ناجحمزدوجاالبتدائيكوثر الهبطي180110557

ناجحمزدوجاالبتدائيالهام صادق181110203

ناجحمزدوجاالبتدائيزكرياء املغمض182111395

ناجحمزدوجاالبتدائيمرية أبوالفضل183111423

ناجحمزدوجاالبتدائيحياة سراخ184111087

ناجحمزدوجاالبتدائيوسام بنكروم185111313

ناجحمزدوجاالبتدائيزكية لكديش186110512

ناجحمزدوجاالبتدائيمحسن الشابل187110178

ناجحمزدوجاالبتدائيإسماعيل بورواض188111139

ناجحمزدوجاالبتدائيرشيدة الصف189110142

ناجحمزدوجاالبتدائيحسنى العطار190110296

55 من 6 الصفحة



النتيجةالتخصصالسلكاالسم النسبرقم االمتحان.ت. ر

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

برشيد: المديرية 

ناجحمزدوجاالبتدائيجمال غزالي191110534

ناجحمزدوجاالبتدائيعبد اللطيف سهلي192111111

ناجحمزدوجاالبتدائيعبد العزيز أيت أمري193110498

ناجحمزدوجاالبتدائينجاة حفاض ي194110989

ناجحمزدوجاالبتدائيزكرياء يقطين195111078

ناجحمزدوجاالبتدائييامنة بوصبع196110901

ناجحمزدوجاالبتدائيزينب مكرود197111028

ناجحمزدوجاالبتدائيمراد ابو الحسن198111492

ناجحمزدوجاالبتدائينظيرة بوعميرة199111232

ناجحمزدوجاالبتدائيأسماء نوصير200110996

ناجحمزدوجاالبتدائينعيمة موحسين201110263

ناجحمزدوجاالبتدائيمروى الجعفري202110396

ناجحمزدوجاالبتدائيأيوب عسيف203110778

ناجحمزدوجاالبتدائيغزالن البوعيش ي204110625

ناجحمزدوجاالبتدائيمراد النعومي205110652

ناجحمزدوجاالبتدائيربيع امربغيضة206111433

ناجحمزدوجاالبتدائيماجدة خادري207111307

ناجحمزدوجاالبتدائينبيل الحمدية208111225

ناجحمزدوجاالبتدائيخليل حسنة209110184

ناجحمزدوجاالبتدائياكرام زروال210111157

ناجحمزدوجاالبتدائيكريمة عاطف211111298

ناجحمزدوجاالبتدائيايمان عضراوي212111467

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم سعدالدين213110448

ناجحمزدوجاالبتدائيمصطفى ابن األصفر214111188

ناجحمزدوجاالبتدائيحسناء مازر215110737

ناجحمزدوجاالبتدائيخالد صوير216111039

ناجحمزدوجاالبتدائيفدوى حفاض ي217110438

ناجحمزدوجاالبتدائيايمان النقري218111311

ناجحمزدوجاالبتدائيسمير الصفيوي219110806

ناجحمزدوجاالبتدائيسناء العطاوي220111108

ناجحمزدوجاالبتدائيمروى الرضواني221111062

ناجحمزدوجاالبتدائيوفاء البهاوي222110518

ناجحمزدوجاالبتدائياسماء ساسيوي223110487

ناجحمزدوجاالبتدائيامال محسين224110148

ناجحمزدوجاالبتدائيصالح الدين الصبيري225110853

ناجحمزدوجاالبتدائيبوشعيب خمارت226110961

ناجحمزدوجاالبتدائيايوب موس ى227110086

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم البنهاوي228110897

55 من 7 الصفحة



النتيجةالتخصصالسلكاالسم النسبرقم االمتحان.ت. ر

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

برشيد: المديرية 

ناجحمزدوجاالبتدائيإسماعيل كريم229111155

ناجحمزدوجاالبتدائيبوشرة يرني زعيم230110175

ناجحمزدوجاالبتدائيحسناء الرازق231110587

ناجحمزدوجاالبتدائيوهيبة خاليدي232110323

ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة بومعزة233111109

ناجحمزدوجاالبتدائيادريس فاتحي234110316

ناجحمزدوجاالبتدائيوهيب بورحيم235111445

ناجحمزدوجاالبتدائيليلى الدراس236110174

ناجحمزدوجاالبتدائيإيمان الصحراوي237110544

ناجحمزدوجاالبتدائيأمينة الحجاوزي238110193

ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة درويش239111316

ناجحمزدوجاالبتدائيحنان املعطاوي240110327

ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة الدرواس ي241111122

ناجحمزدوجاالبتدائيالهام الزراري242111317

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم حمدان243110962

ناجحمزدوجاالبتدائيوردة خديد244110477

ناجحمزدوجاالبتدائيياسين زمنهى245110807

ناجحمزدوجاالبتدائيزهراء حكيم246111167

ناجحمزدوجاالبتدائيزهور ميكو247110515

ناجحمزدوجاالبتدائيحنان القاسمي248111219

ناجحمزدوجاالبتدائيايمان االحرش249111255

ناجحمزدوجاالبتدائيرقية عفوري250110351

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم زروال251110609

ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالصمد اسماعيلي252110318

ناجحمزدوجاالبتدائيأميمة بنمحجوب253111431

ناجحمزدوجاالبتدائيالهام شعنون254110542

ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراء معني255111323

ناجحمزدوجاالبتدائيحمزة حافض256110450

ناجحمزدوجاالبتدائيمروان كيداي257110743

ناجحمزدوجاالبتدائيفدوى رشيدي258110458

ناجحمزدوجاالبتدائيحفيظة نايت ابراهيم259110301

ناجحمزدوجاالبتدائيمحمد قسيمي260110742

ناجحمزدوجاالبتدائيإبتسام ملوكي261110694

ناجحمزدوجاالبتدائيياسين املعوش262110389

ناجحمزدوجاالبتدائيإيمان سامي عبد العليم263110894

ناجحمزدوجاالبتدائيأسماء إيليح264111353

ناجحمزدوجاالبتدائيامين بسوني265111355

ناجحمزدوجاالبتدائيشيماء قبي266110722

55 من 8 الصفحة



النتيجةالتخصصالسلكاالسم النسبرقم االمتحان.ت. ر

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

برشيد: المديرية 

ناجحمزدوجاالبتدائييونس جميل267110752

ناجحمزدوجاالبتدائيازهور فاضل268110552

ناجحمزدوجاالبتدائيمليكة البرهومي269110702

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم صردي270110427

ناجحمزدوجاالبتدائيعثمان عريب271110493

ناجحمزدوجاالبتدائيسمرة بوكالطة272111356

ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالرزاق االدريس ي273111020

ناجحمزدوجاالبتدائيحسن ابا274110864

ناجحمزدوجاالبتدائيرشيد العوينات275110876

ناجحمزدوجاالبتدائيالزيتونية صبري276111294

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم براق277110354

ناجحمزدوجاالبتدائيعبد الرحيم جوهري278110953

ناجحمزدوجاالبتدائيعبد الرحيم رضا279110964

ناجحمزدوجاالبتدائيرفيق بوشعيب280110310

ناجحمزدوجاالبتدائيرضوان عيناد281110428

ناجحمزدوجاالبتدائيامال اكناو282110653

ناجحمزدوجاالبتدائيحسناء الرحوي283110723

ناجحمزدوجاالبتدائيصابرين حليمة  شباكي284110750

ناجحمزدوجاالبتدائيابتسام لحلو285110541

ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة مرشيد286110929

ناجحمزدوجاالبتدائيكريم زروال287110701

ناجحمزدوجاالبتدائيالهام عبد الباقي288110291

ناجحمزدوجاالبتدائيأنس غرابة289110971

ناجحمزدوجاالبتدائيعزيز الكرش290110475

ناجحمزدوجاالبتدائياحمد ملجادي291110765

ناجحمزدوجاالبتدائيلطيفة باري292111419

ناجحمزدوجاالبتدائيامال بلدي293110899

ناجحمزدوجاالبتدائيشيماء لوفي294110782

ناجحمزدوجاالبتدائيفاطنة روش ي295110138

ناجحمزدوجاالبتدائيخولة شهاب296110342

ناجحمزدوجاالبتدائيكلتوم اجالل297110474

ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة االدريس ي298111097

ناجحمزدوجاالبتدائيأمين مؤمن299110118

ناجحمزدوجاالبتدائيفؤاد قديري300110439

ناجحمزدوجاالبتدائيدنيا الطاهري301111113

ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراء السعداوي302111270

ناجحمزدوجاالبتدائيشروق نصرهللا303110397

ناجحمزدوجاالبتدائيعبد الكريم امسيك304110329

55 من 9 الصفحة



النتيجةالتخصصالسلكاالسم النسبرقم االمتحان.ت. ر

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

برشيد: المديرية 

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم حجي305111178

ناجحمزدوجاالبتدائيالهام خليفة306110444

ناجحمزدوجاالبتدائيوفاء صلحي307110089

ناجحمزدوجاالبتدائيمريم بشار308110720

ناجحمزدوجاالبتدائيجنيد قصاص ي309110707

ناجحمزدوجاالبتدائيخديجة املير310110211

ناجحمزدوجاالبتدائيرباب البرشاوي311110638

ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراء عليلو312110877

ناجحمزدوجاالبتدائيالهام شتوي313110373

ناجحمزدوجاالبتدائيكريم القطقوطي314111318

ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة ياسين315111027

ناجحمزدوجاالبتدائيكوثر الهوش316111345

ناجحمزدوجاالبتدائيسفيان حمرالراس317111184

ناجحمزدوجاالبتدائييوسف برحو318110577

ناجحمزدوجاالبتدائينسرين فتحي319110107

ناجحمزدوجاالبتدائيسمية بلعبيد320111420

ناجحمزدوجاالبتدائيسهيلة اناس321110934

ناجحمزدوجاالبتدائيسارة الدروش322110433

ناجحمزدوجاالبتدائينسيمة زعيم323110377

ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالصمد ضميري324111040

ناجحمزدوجاالبتدائيخديجة منيار325110803

ناجحمزدوجاالبتدائيايوب بضران326110704

ناجحمزدوجاالبتدائيبوشعيب الهب327110177

ناجحمزدوجاالبتدائيسعاد الزيحي328110303

ناجحمزدوجاالبتدائيفتيحة الزيات329110194

ناجحمزدوجاالبتدائيعزيز فكار330110274

ناجحمزدوجاالبتدائيياسين بناني331111452

ناجحمزدوجاالبتدائيعلي العينوس ي332110461

ناجحمزدوجاالبتدائيعبداملنعم عليلو333110605

ناجحمزدوجاالبتدائيزينب الحرار334110115

ناجحمزدوجاالبتدائيعبداللطيف االدريس ي335110172

ناجحمزدوجاالبتدائيسناء لخضر336110626

ناجحمزدوجاالبتدائيخديجة وهيب337110703

ناجحمزدوجاالبتدائيهجر بنوني338111443

ناجحمزدوجاالبتدائيحليمة ابوالعولى339111151

ناجحمزدوجاالبتدائيسناء اعمير340110293

ناجحمزدوجاالبتدائيبشرى اوقاس ي341110696

ناجحمزدوجاالبتدائيفدوى عتيق342110640

55 من 10 الصفحة
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

برشيد: المديرية 

ناجحمزدوجاالبتدائيخديجة أبوالهون343111130

ناجحمزدوجاالبتدائيعائشة عطة344110129

ناجحمزدوجاالبتدائيازهور كعبوش345111357

ناجحمزدوجاالبتدائيسارة بنتير346110972

ناجحمزدوجاالبتدائيخليل محبوب347110927

ناجحمزدوجاالبتدائيلطيفة القوري348110119

ناجحمزدوجاالبتدائييونس قاديري349110602

ناجحمزدوجاالبتدائيكجي صفية350110485

ناجحمزدوجاالبتدائيمعاد بوعناني351110371

ناجحمزدوجاالبتدائيعثمان بنساعد352111360

ناجحمزدوجاالبتدائيالهام محسيني353110781

ناجحمزدوجاالبتدائيامين اليعكوبي354111278

ناجحمزدوجاالبتدائيسكينة صديقي355111454

ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالرحيم زيدون356111262

ناجحمزدوجاالبتدائيرضوان حامي357111071
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(ة)ناجحمزدوجاالبتدائي نحاس يمريم1050001

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياجمامكيسعد 2050002

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشقروننرجس 3050003

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيميلحةياسر 4050004

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبليلةسهام5050005

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدرقاويخولة 6050007

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلقويريمليكة 7050011

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجنحانيكلثوم 8050015

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالفروقيخديجة 9050018

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخرشفينجوى 10050020

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزرقانفاطمة الزهراء 11050035

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمدينسعاد 12050037

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياعريشهدى 13050039

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائييحياملياء 14050042

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحالمفتيحة 15050043

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائي فتحيجميلة16050044

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائي املستعينزينب17050051

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيافليفلسكينة 18050053

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائي الشادليبوشرة19050054

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياوتكراعمار 20050055

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوراسسامية 21050060

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنحسونحبيبة 22050070

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياوكاتياسماعيل 23050077

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائي علبوشسلمى24050078

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمضافياسر 25050084

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائي حكوشنبيلة26050088

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائي املوسويمريم27050097

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلهاللوهيبة 28050102

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخضراويزينب 29050103

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالقضيوي اإلدريس يسلمى 30050105

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيقاسمينزهة 31050114

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالفيبوميخديجة 32050117

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيدريدرمريم 33050122

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائييشكر املعاش يعبدهللا 34050134

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالسليتخولة 35050140

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

الجديدة:  المديرية 
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(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسعدوني  صهيب1140002

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعاتق  مريم2140006

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبس ي  هدى3140008

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملسناوي  خديجة4140009

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيامكرا  فاطمة5140011

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياحسيسو  مريم6140018

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمومني  سميرة7140020

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبطاش  زينب8140027

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملومني  حليمة9140028

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحجامي  خالد10140035

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيملباركي  أسماء11140040

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالطوس ي  كوثر12140042

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالقراش ي  بشرى13140043

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيارهال  مريم14140045

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالوكريمي  لطيفة15140051

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياللوزة  نادية16140053

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبوعمري  لبنى17140060

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوهام  نادية18140061

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملخفي  مريم19140064

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيادرقن  محمد20140073

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيغريب  محمد21140076

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرحمون  حمزة22140085

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهاتف  فاطمة23140086

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصادقي  لحسن24140097

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالتوزار  مريم25140104

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشهاب  سهام26140105

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائي حجويحليمة السعدية 27140108

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسمهال  فدوى28140112

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمدياني  حكيمة29140115

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبلفالح  مليكة30140116

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعلمي بوقشابة   مريم31140119

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيادحيم  بشرى32140125

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملخش ي  عبداللطيف33140128

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفتاح  مينة34140136

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعكاشة  وفاء35140137

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمقبول  زهيرة36140139

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأديب  أميمة37140140

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيليمام  معاد38140144

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

مديونة: المديرية 

55 من 13 الصفحة
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

مديونة: المديرية 

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبعوض  فتيحة39140147

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبودالي  هنية40140151

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلقمير  كوثر41140154

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملسعودي  كمال42140157

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعباد  حميد43140158

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيملودان  الحجاجية44140168

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاخر  فاطمة45140178

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفتاح  ايمان46140185

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسعيد املسعودي   نادية47140188

(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمرباح  عبد الحميد48140189

55 من 14 الصفحة



النتيجةالتخصصالسلكالنسباالسماالمتحان رقم.ت. ر

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيأسامة    بالمقضار1080013

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيوهيبة    خرازي2080017

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيشيماء    الفاتحي3080025

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيحمرية    ادريسية4080031

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيالمهدي    لوز5080033

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائينجاة    معيرفات6080039

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيلطيفة    مستيك7080042

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيخديجة    نغموش8080048

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيإيناس    شواد9080049

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيكوثر      عباد ابن10080050

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيالزهراء فاطمة  منصور11080052

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيبيزنكاض  سعيد12080054

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيسارة  بوطيب13080058

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيالزهراء فاطمة  مستقيم14080059

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيهشام  حافظ15080060

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيمينة  ازركي16080061

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيأمينة  أكناو17080065

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيوفاء  كراك18080067

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيمحمد  أبوشعبان19080068

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيبثينة  الدين جمال20080069

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيخديجة  بعال21080070

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيإيمان  كمالي22080071

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائينزهة  عطار23080074

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيابتسام  بركاش24080079

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيغزالن  طاليبي25080087

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائينادية  بوالريش26080088

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائياسماء  سعدون27080089

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائينورا  منشار28080096

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

المحمدية: المديرية 

55 من 15 الصفحة
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

المحمدية: المديرية 

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائياسيا  الزرايدي29080105

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيغزالن  هياض30080112

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائياميمة  ورقي31080114

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيحادة  شيخ32080123

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيسهام  سميل33080124

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيابراهيم  بزيز34080129

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيشادية  األطرش35080133

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيالرميصاءبورعضة36080141

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيسهام  قداري37080144

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيالزهراء فاطمة  الحافة38080149

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيامال  هدون39080150

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائييوسف حصيبي40080151

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيلبنى  سيوطي41080154

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيمريم  حدي ايت42080155

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيهدى  دراجي43080156

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيزينب  شويش44080162

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيمريم  العبسي45080163

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائينزهة  العسري46080164

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيخديجة  حبابي47080165

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيبهيجة  وردي48080172

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيخديجة اديد49080179

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيهاجر بوجوج50080180

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيالزهراء فاطمة  أبرو51080195

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيالزهراء فاطمة  حسي52080204

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائينسرين  كميلي53080207

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيايوب  عبو54080214

(ة) ناجحمزدوجاالبتدائيايمان  جعفر55080094

55 من 16 الصفحة



النتيجةالتخصصالسلكالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

مقبولمزدوجاالبتدائيلفضاليفاطمة1090499

مقبولمزدوجاالبتدائيمومن االدريس يسالمة2090285

مقبولمزدوجاالبتدائيالبوهاليمليكة3091087

مقبولمزدوجاالبتدائيوهبيشيماء4091219

مقبولمزدوجاالبتدائيطمستيشيماء5090207

مقبولمزدوجاالبتدائيمرينيرضوان6091915

مقبولمزدوجاالبتدائيحنينفاطمة7090277

مقبولمزدوجاالبتدائياالدريس ينسرين8090187

مقبولمزدوجاالبتدائيلحسينيفاطنة9091849

مقبولمزدوجاالبتدائيالسايحمحسن10090208

مقبولمزدوجاالبتدائيكاسبديعة11091886

مقبولمزدوجاالبتدائيالضوزينب12090382

مقبولمزدوجاالبتدائيزهوانيسلوى13091208

مقبولمزدوجاالبتدائيعفوانيسرى14090294

مقبولمزدوجاالبتدائيالخوتاريأم كلثوم15091206

مقبولمزدوجاالبتدائيكندودنزهة16090486

مقبولمزدوجاالبتدائيمرتض يعبدالهادي17090448

مقبولمزدوجاالبتدائيالطائعمصطفى18091793

مقبولمزدوجاالبتدائيالكعبوريريم الهناء19090221

مقبولمزدوجاالبتدائيعاديلفطيمة20091832

مقبولمزدوجاالبتدائيالبزطامينوار21091078

مقبولمزدوجاالبتدائيمستعدكريمة22090276

مقبولمزدوجاالبتدائيعبيدةلطيفة23090152

مقبولمزدوجاالبتدائيشوقيحنان24091588

مقبولمزدوجاالبتدائيزفوفالسعدية25091212

مقبولمزدوجاالبتدائيمديانخديجة26091559

مقبولمزدوجاالبتدائيعتميسلمى27090466

مقبولمزدوجاالبتدائيزناديغزالن28090340

مقبولمزدوجاالبتدائيالفراجيفاطمة الزهراء29090264

مقبولمزدوجاالبتدائيعودانيشيماء30090103

مقبولمزدوجاالبتدائيالسا يس ي حسنيهند31091188

مقبولمزدوجاالبتدائيخالقيصالح الدين32090389

مقبولمزدوجاالبتدائيالطاهريندوى33091818

مقبولمزدوجاالبتدائيالبصيريوسف34090344

مقبولمزدوجاالبتدائياملكوتينور الحق35091081

مقبولمزدوجاالبتدائينابغاشرف36090145

مقبولمزدوجاالبتدائيشنتوفلبنى37090254

مقبولمزدوجاالبتدائيفريقحنان38090495

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

سيدي بنور: المديرية 

55 من 17 الصفحة
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

سيدي بنور: المديرية 

مقبولمزدوجاالبتدائيامليرأسماء39090488

مقبولمزدوجاالبتدائيعبد النعيمابتسام40090114

مقبولمزدوجاالبتدائياملتقيسمية41091920

مقبولمزدوجاالبتدائيالقرقوريعبد الحكيم42091552

مقبولمزدوجاالبتدائيالتقفيعائشة43091942

مقبولمزدوجاالبتدائيالناظريكريمة44091148

مقبولمزدوجاالبتدائيايت صالحفتيحة45090883

مقبولمزدوجاالبتدائيالتايكفاطمة الزهراء46090299

مقبولمزدوجاالبتدائيبارزالشرادي47092012

مقبولمزدوجاالبتدائيبندحمانهدى48090460

مقبولمزدوجاالبتدائيالعريبيمحمد49090477

مقبولمزدوجاالبتدائيزردونيريم50091792

مقبولمزدوجاالبتدائيزرواليكوثر51090447

مقبولمزدوجاالبتدائيبلحيمرشرقاوي52091927

مقبولمزدوجاالبتدائيمنانيمونى53090266

مقبولمزدوجاالبتدائيالريفينورالدين54091599

مقبولمزدوجاالبتدائيشبابةحفيظ55090147

مقبولمزدوجاالبتدائيالحفياننديرة56090066

مقبولمزدوجاالبتدائيالعاجيليلى57091830

مقبولمزدوجاالبتدائيالنابغةفاطمة58091182

مقبولمزدوجاالبتدائياشتكيرحنان59091802

مقبولمزدوجاالبتدائيهداجيسعيد60091825

مقبولمزدوجاالبتدائيرغيبفاطمة الزهراء61090290

مقبولمزدوجاالبتدائيحدادخديجة62090094

مقبولمزدوجاالبتدائيالعلوياسية63090938

مقبولمزدوجاالبتدائيحرضديفاطمة الزهراء64090500

مقبولمزدوجاالبتدائيجرمونيكريم65090839

مقبولمزدوجاالبتدائيحليمغزالن66091071

مقبولمزدوجاالبتدائيبنيزةرشيد67092061

مقبولمزدوجاالبتدائيمنصوحيابتسام68091719

مقبولمزدوجاالبتدائيالزموريزينب69090218

مقبولمزدوجاالبتدائيالخزيريياسين70091218

مقبولمزدوجاالبتدائيبلبهلولنعيمة71090788

مقبولمزدوجاالبتدائيالرجراجيزكرياء72091586

مقبولمزدوجاالبتدائيفهميحليمة73091277

مقبولمزدوجاالبتدائيشاكرعبد الحكيم74091767

مقبولمزدوجاالبتدائيخالدنزهة75091863

مقبولمزدوجاالبتدائياالحرشحنان76091937

55 من 18 الصفحة
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

سيدي بنور: المديرية 

مقبولمزدوجاالبتدائيخونتيمحمد77090278

مقبولمزدوجاالبتدائيامازيغالهام78090793

مقبولمزدوجاالبتدائيغروابييوسف79090080

مقبولمزدوجاالبتدائيالغازيقاسم80091785

مقبولمزدوجاالبتدائيهبولياسماء81090360

مقبولمزدوجاالبتدائيمحاسينسعاد82091796

مقبولمزدوجاالبتدائيالزوينيأمين83091779

مقبولمزدوجاالبتدائيامليرحسناء84090475

مقبولمزدوجاالبتدائياملعضوررضوان85091823

مقبولمزدوجاالبتدائياد باباعليصفية86090034

مقبولمزدوجاالبتدائيمراحامينة87090393

مقبولمزدوجاالبتدائيالنصريلبنى88090517

مقبولمزدوجاالبتدائيغلميمحمد89091438

مقبولمزدوجاالبتدائياملغدرابتسام90090412

مقبولمزدوجاالبتدائيضمانفاطمة91092037

مقبولمزدوجاالبتدائيوناسعبد الحق92091310

مقبولمزدوجاالبتدائيحسناويغيثة93090329

مقبولمزدوجاالبتدائيبجوريمحمد94091913

مقبولمزدوجاالبتدائيسايس ي حسنيرجاء95090515

مقبولمزدوجاالبتدائياوحسوالحسن96091213

مقبولمزدوجاالبتدائيعمرسميرة97091827

مقبولمزدوجاالبتدائيايت عاللسهام98091517

مقبولمزدوجاالبتدائيشكرهللاكريم99091585

مقبولمزدوجاالبتدائيالحرشامال100091389

مقبولمزدوجاالبتدائيجبورالحسين101090170

مقبولمزدوجاالبتدائيسبيلنبيل102090316

مقبولمزدوجاالبتدائيالعدراويحليمة103090874

مقبولمزدوجاالبتدائيعوامسهام104091604

مقبولمزدوجاالبتدائيالجراريتوفيق105091798

مقبولمزدوجاالبتدائيمرابطعفاف106090212

مقبولمزدوجاالبتدائيالفقيرفريد107091795

مقبولمزدوجاالبتدائيعطيفيزينب108091347

مقبولمزدوجاالبتدائيمسيليإيمان109090307

مقبولمزدوجاالبتدائيالفضليامين110090144

مقبولمزدوجاالبتدائيمحمدفسار111090282

مقبولمزدوجاالبتدائيبنتيسزينب112091275

مقبولمزدوجاالبتدائيلكريش يغزالن113091566

مقبولمزدوجاالبتدائيالبزاعيمراد114090431
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مقبولمزدوجاالبتدائييروزسميرة115091202

مقبولمزدوجاالبتدائيلعبالمينة116091405

مقبولمزدوجاالبتدائياعنيقيدمحمد العربي117090270

مقبولمزدوجاالبتدائيقيسوبفدوى118090206

مقبولمزدوجاالبتدائيالخلفيخالد119091828

مقبولمزدوجاالبتدائياالخضرعبد السالم120091800

مقبولمزدوجاالبتدائيالراشيديسكينة121090115

مقبولمزدوجاالبتدائيالزهربهيجة122091846

مقبولمزدوجاالبتدائيمرابطعزيزة123091235

مقبولمزدوجاالبتدائيالفرحانيمونية124090970

مقبولمزدوجاالبتدائيبوحرمةنبيل125091669

مقبولمزدوجاالبتدائيشياضميمحمد126091943

مقبولمزدوجاالبتدائيحركاتعبدالواحد127090141

مقبولمزدوجاالبتدائيوهاجعبدالكريم128091817

مقبولمزدوجاالبتدائيبوهوتإيمان129091914

مقبولمزدوجاالبتدائيالحباش ينعيمة130091950

مقبولمزدوجاالبتدائيمرينيفاطمة الزهراء131091546

مقبولمزدوجاالبتدائيالتوريفاطمة132091353

مقبولمزدوجاالبتدائيالراميحسناء133090357

مقبولمزدوجاالبتدائيابن البوجةهشام134091782

مقبولمزدوجاالبتدائيمغفوركريمة135091824

مقبولمزدوجاالبتدائيشيبةسفيان136090651

مقبولمزدوجاالبتدائيالبقراويمينة137091893

مقبولمزدوجاالبتدائيحسنيمريم138090245

مقبولمزدوجاالبتدائيعرشنادية139090150

مقبولمزدوجاالبتدائيحماديالهام140090443

مقبولمزدوجاالبتدائيشبيبعبد الحكيم141092011

مقبولمزدوجاالبتدائيالبوهاليمباركة142090238

مقبولمزدوجاالبتدائيادعيس ىرقية143091207

مقبولمزدوجاالبتدائيفنانصفاء144090168

مقبولمزدوجاالبتدائيبن الحمريةزهيرة145090446

مقبولمزدوجاالبتدائيالخياطزينب146091380

مقبولمزدوجاالبتدائيبوفاكيرعيس ى147091788

مقبولمزدوجاالبتدائيالناجحسناء148090653

مقبولمزدوجاالبتدائيجابالخيرسعيد149091220

مقبولمزدوجاالبتدائيكميلأسماء150091944

مقبولمزدوجاالبتدائيالناصريسعيد151091365

مقبولمزدوجاالبتدائياليقينالكبيرة152092001
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية
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مقبولمزدوجاالبتدائينور االسالمفاطمة153091301

مقبولمزدوجاالبتدائيأكنيونفاطمة الزهراء154090837

مقبولمزدوجاالبتدائيبركاتيخولة155090132

مقبولمزدوجاالبتدائيالدبيانيحدو156090425

مقبولمزدوجاالبتدائيمشاشطامو157090339

مقبولمزدوجاالبتدائيالفانيعبد الفتاح158090310

مقبولمزدوجاالبتدائيمؤنيسسعيدة159091751

مقبولمزدوجاالبتدائيكوراصباح160091290

مقبولمزدوجاالبتدائيالحبشنورة161091699

مقبولمزدوجاالبتدائيالحيمررحال162090248

مقبولمزدوجاالبتدائينوداليخديجة163090401

مقبولمزدوجاالبتدائيالجرديرضوان164090427

مقبولمزدوجاالبتدائيافضلايمان165091768

مقبولمزدوجاالبتدائيشهيدسهام166091555

مقبولمزدوجاالبتدائينصراوينجوى167091200

مقبولمزدوجاالبتدائيفردوسنورة168091102

مقبولمزدوجاالبتدائيصفيانينورة169090457

مقبولمزدوجاالبتدائيالبرداويشرف170090010

مقبولمزدوجاالبتدائيبلعاتيوليد171090013

مقبولمزدوجاالبتدائيازريرةحسناء172091363

مقبولمزدوجاالبتدائيالناصريحسناء173091708

مقبولمزدوجاالبتدائيالوناسيوسف174091037

مقبولمزدوجاالبتدائيالحلميسكينة175090352

مقبولمزدوجاالبتدائيالحرزينب176091720

مقبولمزدوجاالبتدائيحدانيوسف177091390

مقبولمزدوجاالبتدائيعابرفاطمة الزهراء178090228

مقبولمزدوجاالبتدائيالواديعبد الحق179091519

مقبولمزدوجاالبتدائيرغيبعبد هللا180091508

مقبولمزدوجاالبتدائيمفقودهدى181090405

مقبولمزدوجاالبتدائيجوالمراد182090899

مقبولمزدوجاالبتدائيمهداويعزيزة183091584

مقبولمزدوجاالبتدائيهلولخديجة184091507

مقبولمزدوجاالبتدائيالواعيغزالن185090428

مقبولمزدوجاالبتدائيسلطانيمحمد186091766

مقبولمزدوجاالبتدائيرفيقنورة187091854

مقبولمزدوجاالبتدائيقاسميعبدهللا188091245

مقبولمزدوجاالبتدائيدليلسميرة189091060

مقبولمزدوجاالبتدائيعلوسعيد190090944
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مقبولمزدوجاالبتدائيعوشبيخديجة191092017

مقبولمزدوجاالبتدائيالعاملسميرة192091773

مقبولمزدوجاالبتدائيإبتسامالحجراوي193091369

مقبولمزدوجاالبتدائيسندسعيدة194091964

مقبولمزدوجاالبتدائيمطرحليمة195090101

مقبولمزدوجاالبتدائيباعكيسومية196091216

مقبولمزدوجاالبتدائيايت الفطيمليلى197091366

مقبولمزدوجاالبتدائياحبيزاتسكينة198090334

مقبولمزدوجاالبتدائيالدهاجيرشيدة199091392

مقبولمزدوجاالبتدائيبوجديفتيحة200091799

مقبولمزدوجاالبتدائياكليلعائشة201091439

مقبولمزدوجاالبتدائيالتازيعبد الرحيم202092016

مقبولمزدوجاالبتدائيالسرتيسهام203091085

مقبولمزدوجاالبتدائيالبوعيش يفاطمة الزهراء204090494

مقبولمزدوجاالبتدائيبنتوميسارة205090137

مقبولمزدوجاالبتدائينافعميلودة206091876

مقبولمزدوجاالبتدائيعليلش يخديجة207091184

مقبولمزدوجاالبتدائيالعسريعبد الرحيم208092036

مقبولمزدوجاالبتدائياإلحتراس يدنيا209090295

مقبولمزدوجاالبتدائيبركاتخديجة210090112

مقبولمزدوجاالبتدائيالوفديحنان211091334

مقبولمزدوجاالبتدائيساهيرخديجة212090220

مقبولمزدوجاالبتدائيدريوشمريم213091998

مقبولمزدوجاالبتدائيحضريبوشعيب214091700

مقبولمزدوجاالبتدائيهنديرعبد املجيد215091741

مقبولمزدوجاالبتدائيبرغاش يالحسين216091940

مقبولمزدوجاالبتدائيزروالاسماء217091527

مقبولمزدوجاالبتدائيبنسربوتالرداد218091370

مقبولمزدوجاالبتدائيجوطيخليد219091076

مقبولمزدوجاالبتدائيالسيحيكوثر220091935

مقبولمزدوجاالبتدائيالوافيايوب221090084

مقبولمزدوجاالبتدائيالعاملامحمد222090398

مقبولمزدوجاالبتدائيعبد الكاملافرج223090060

مقبولمزدوجاالبتدائيبنبروكطامو224090873

مقبولمزدوجاالبتدائيكرامايمان225090036

مقبولمزدوجاالبتدائيمخلصأسماء226091701

مقبولمزدوجاالبتدائيالرفينيمراد227090566

مقبولمزدوجاالبتدائيالراشديهنية228092065
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مقبولمزدوجاالبتدائيبوسلهيممحسن229090192

مقبولمزدوجاالبتدائيفتيحنادية230090173

مقبولمزدوجاالبتدائيفاتحيزينب231090497

مقبولمزدوجاالبتدائياالدريس يدنيا232091540

مقبولمزدوجاالبتدائيسيوطيوفاء233091428

مقبولمزدوجاالبتدائياملساويفاطمة234090328

مقبولمزدوجاالبتدائيالباهليهشام235090451

مقبولمزدوجاالبتدائيابركةمصطفى236091899

مقبولمزدوجاالبتدائيميموعبد الرحمان237091144

مقبولمزدوجاالبتدائيالتباريعبدالواحد238091231

مقبولمزدوجاالبتدائيبن شهبونعلي239091850

مقبولمزدوجاالبتدائيموافقفاتحة240091971

مقبولمزدوجاالبتدائيخويليدحليمة241090151

مقبولمزدوجاالبتدائيامباركيمريم242090157

مقبولمزدوجاالبتدائيوشريحفاطمة243092069

مقبولمزدوجاالبتدائياحميمسةفاطمة244091993

مقبولمزدوجاالبتدائيبنحمادخديجة245090154

مقبولمزدوجاالبتدائيالتوهاميتوفيق246090755

مقبولمزدوجاالبتدائياملستكفيحبيبة247091732

مقبولمزدوجاالبتدائيالزوينفاطمة248091842

مقبولمزدوجاالبتدائيرضوانينجوى249091362

مقبولمزدوجاالبتدائيابوالهنااملهدي250090286

مقبولمزدوجاالبتدائيالقدس يمريم251090767

مقبولمزدوجاالبتدائيالبكوريالنعمان252091032

مقبولمزدوجاالبتدائيعياداسية253091192

مقبولمزدوجاالبتدائيحاجينادية254091571

مقبولمزدوجاالبتدائيالزغبهشام255091933

مقبولمزدوجاالبتدائيالغانميعبدالخالق256091172

مقبولمزدوجاالبتدائيمدنيمريم257090949

مقبولمزدوجاالبتدائيالدهبيعزالدين258090534

مقبولمزدوجاالبتدائيوفقيعبد الحميد259091897

مقبولمزدوجاالبتدائيلكباليعثمان260090032

مقبولمزدوجاالبتدائيالعيديياسين261090267

مقبولمزدوجاالبتدائيالواعيزينب262091775

مقبولمزدوجاالبتدائيبنعديسةسعيدة263091909

مقبولمزدوجاالبتدائيمبروكادريس264091992

مقبولمزدوجاالبتدائيالطلعيجمال265090498

مقبولمزدوجاالبتدائيالعطارخولة266090444
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سيدي بنور: المديرية 

مقبولمزدوجاالبتدائيالصلحاويسهام267091201

مقبولمزدوجاالبتدائيالوافيعائشة268091079

مقبولمزدوجاالبتدائيواكريمفتيحة269091431

مقبولمزدوجاالبتدائيدرازخولة270090485

مقبولمزدوجاالبتدائيصيكوكخولة271091119

مقبولمزدوجاالبتدائيشبىحمزة272091012

مقبولمزدوجاالبتدائيالنجادعبد الحميد273090421

مقبولمزدوجاالبتدائيريحانيايوب274090614

مقبولمزدوجاالبتدائيالعيبودعبد العزيز275090674

مقبولمزدوجاالبتدائيعدنانمحمد276091345

مقبولمزدوجاالبتدائيالفقيرسميرة277090014

مقبولمزدوجاالبتدائيالعبارغزالن278091523

مقبولمزدوجاالبتدائيبنصحراويحليمة279091821

مقبولمزدوجاالبتدائيبوطافيهنية280091816

مقبولمزدوجاالبتدائيالقيريمريم281090201

مقبولمزدوجاالبتدائيبن منيفاطمة الزهراء282090408

مقبولمزدوجاالبتدائيشيبةمريم283091225

مقبولمزدوجاالبتدائياالدريس يتوفيق284090186

مقبولمزدوجاالبتدائيحيودسهام285090926

مقبولمزدوجاالبتدائيعنانايمان286090369

مقبولمزدوجاالبتدائيالخلداويمحمد287090240

مقبولمزدوجاالبتدائيمعروففاطمة الزهراء288090175

مقبولمزدوجاالبتدائيحيلمينعيمة289091354

مقبولمزدوجاالبتدائياملكاويفاطمة الزهراء290091249

مقبولمزدوجاالبتدائيمقتادأسامة291090471

مقبولمزدوجاالبتدائياالصليكمال292090439

مقبولمزدوجاالبتدائياغميزةجواد293091673

مقبولمزدوجاالبتدائياحميشوفاء294090712

مقبولمزدوجاالبتدائيندلوس يالهام295091822

مقبولمزدوجاالبتدائيدهدوهعماد الدين296091194

مقبولمزدوجاالبتدائيالجعفريسعاد297090524

مقبولمزدوجاالبتدائيبنجديياسين298091368

مقبولمزدوجاالبتدائيالزريكينبيلة299091396

مقبولمزدوجاالبتدائيفقيريعبد الرحيم300091934

مقبولمزدوجاالبتدائيقبيلوفاء301090347

مقبولمزدوجاالبتدائيالحيموديمروان302090792

مقبولمزدوجاالبتدائيكصيرخديجة303091057

مقبولمزدوجاالبتدائياملنصوريمليكة304091956
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مقبولمزدوجاالبتدائياليوسفيإيمان305090001

مقبولمزدوجاالبتدائيصبري االدريس يعبدالعالي306091497

مقبولمزدوجاالبتدائيكريشعلي307090092

مقبولمزدوجاالبتدائيالحكميكريمة308090893

مقبولمزدوجاالبتدائيمحمدالرازي309092035

مقبولمزدوجاالبتدائيالعشابسلوى310090258

مقبولمزدوجاالبتدائيفؤادسميرة311090236

مقبولمزدوجاالبتدائيعدالنيهشام312090641

مقبولمزدوجاالبتدائيقريننورالدين313090665

مقبولمزدوجاالبتدائيكاميلدالل314090153

مقبولمزدوجاالبتدائينيازيعفيفة315090419

مقبولمزدوجاالبتدائياملنصوريامينة316091853

مقبولمزدوجاالبتدائياملراغيسارة317091309

مقبولمزدوجاالبتدائيقيسونينزهة318091874

مقبولمزدوجاالبتدائيمنانابراهيم319092046

مقبولمزدوجاالبتدائيبوفتينيحسناء320091502

مقبولمزدوجاالبتدائيباحمينعيمة321091530

مقبولمزدوجاالبتدائيالثابتليلى322091966

مقبولمزدوجاالبتدائيبوغرامالسعدية323090851

مقبولمزدوجاالبتدائيحسنيعادل324091088

مقبولمزدوجاالبتدائياكريتخديجة325090676

مقبولمزدوجاالبتدائيالنبيهياملصطفى326091831

مقبولمزدوجاالبتدائيفرطورضوان327091003

مقبولمزدوجاالبتدائيالفالحةحسناء328091330

مقبولمزدوجاالبتدائيالزرواليمباركة329091801

مقبولمزدوجاالبتدائيالرماويعبد القادر330091879

مقبولمزدوجاالبتدائيختيميغزالن331091400

مقبولمزدوجاالبتدائيبنيزةسعيدة332091936

مقبولمزدوجاالبتدائيبهاء الدينسعاد333091495

مقبولمزدوجاالبتدائيالسخراويفاطمة الزهراء334091505

مقبولمزدوجاالبتدائيامرموشعائشة335091736

مقبولمزدوجاالبتدائيعمرزينب336091131

مقبولمزدوجاالبتدائيبنعاصمحليمة337091239

مقبولمزدوجاالبتدائيعاهدناظم338091776

مقبولمزدوجاالبتدائيصابرالهام339090274

مقبولمزدوجاالبتدائياربيعةعبدالخالق340090166

مقبولمزدوجاالبتدائيبوربوحعادل341091211

مقبولمزدوجاالبتدائيأبوالسعديناسية342091655
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مقبولمزدوجاالبتدائيامهيدرةمراد343090473

مقبولمزدوجاالبتدائيجرمونيياسين344091089

مقبولمزدوجاالبتدائيباحبيبييوسف345091772

مقبولمزدوجاالبتدائيخباربوشرى346090930

مقبولمزدوجاالبتدائيعيادخديجة347091684

مقبولمزدوجاالبتدائيالشقوريخديجة348091198

مقبولمزدوجاالبتدائيحصبةعلي349091770

مقبولمزدوجاالبتدائيابولرماشزينب350091049

مقبولمزدوجاالبتدائيالقيديبديعة351091888

مقبولمزدوجاالبتدائيزاوكالسعدية352091028

مقبولمزدوجاالبتدائياالدريس يمينة353090179

مقبولمزدوجاالبتدائيجهالليسهام354091919

مقبولمزدوجاالبتدائيلخريص يزهراء355091050

مقبولمزدوجاالبتدائيزهيريبديعة356091083

مقبولمزدوجاالبتدائيبنعبيدبشرى357091941

مقبولمزدوجاالبتدائيالزمرانيكريمة358090589

مقبولمزدوجاالبتدائيالصباغكمال359090607

مقبولمزدوجاالبتدائيعازيفعبدالعالي360091980

مقبولمزدوجاالبتدائيجمرانعبداالاله361090359

مقبولمزدوجاالبتدائيالحدادجواد362091036

مقبولمزدوجاالبتدائيخربوشفوزية363090183

مقبولمزدوجاالبتدائيالشاويبوشعيب364091820

مقبولمزدوجاالبتدائياراويعباس365092034

مقبولمزدوجاالبتدائيبنشيهبابتهال366090436

مقبولمزدوجاالبتدائياملعينيمحمد367091224

مقبولمزدوجاالبتدائيالساخيعبد الكريم368091008

مقبولمزدوجاالبتدائياملجيدحياة369091883

مقبولمزدوجاالبتدائيمفتاحالحسنية370091882

مقبولمزدوجاالبتدائياصوالةياسين371091576

مقبولمزدوجاالبتدائيشياضمينعيمة372092023

مقبولمزدوجاالبتدائيالتادوزيعبد الكريم373091323

مقبولمزدوجاالبتدائيالخديلييوسف374091520

مقبولمزدوجاالبتدائيالعنايةغزالن375091632

مقبولمزدوجاالبتدائيابوليتزهيرة376091361

مقبولمزدوجاالبتدائيالبداويوفاء377090845

مقبولمزدوجاالبتدائياالدريس يبديعة378090230

مقبولمزدوجاالبتدائيعبيالتعائشة379091229

مقبولمزدوجاالبتدائيالعرويإيمان380091017
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مقبولمزدوجاالبتدائيالعثمانيثورية381090225

مقبولمزدوجاالبتدائياحسانمينة382090985

مقبولمزدوجاالبتدائيالبنوريبديعة383091583

مقبولمزدوجاالبتدائياملؤدىنميلود384090215

مقبولمزدوجاالبتدائيكماليهند385091797

مقبولمزدوجاالبتدائيابوالزهرسلوى386090918

مقبولمزدوجاالبتدائيالجعفريكريمة387091086

مقبولمزدوجاالبتدائيالعرباتالحسن388090831

مقبولمزدوجاالبتدائيالقنطاريفاطمة الزهراء389091416

مقبولمزدوجاالبتدائيشكر هللازبيدة390090298

مقبولمزدوجاالبتدائيالسالميفاطنة391092042

مقبولمزدوجاالبتدائيافريفرينزهة392091406

مقبولمزدوجاالبتدائيبياضةبهيجة393091908

مقبولمزدوجاالبتدائيحراجينجاة394090897

مقبولمزدوجاالبتدائيرجيفنادية395090424

مقبولمزدوجاالبتدائياجفيطةمليكة396091742

مقبولمزدوجاالبتدائياالدريس يعبداالله397091847

مقبولمزدوجاالبتدائيالخلديسعيد398091205

مقبولمزدوجاالبتدائيمجيديرشيدة399090530

مقبولمزدوجاالبتدائياخريبشفوزية400091575

مقبولمزدوجاالبتدائيالصباركريمة401090217

مقبولمزدوجاالبتدائيثغيااناس402090291

مقبولمزدوجاالبتدائينعومالعوني403091881

مقبولمزدوجاالبتدائيانسغوجة404091570

مقبولمزدوجاالبتدائيالبعيرسميحة405091042

مقبولمزدوجاالبتدائياخديميونس406091315

مقبولمزدوجاالبتدائيبوخالخديجة407090652

مقبولمزدوجاالبتدائيزروالحميد408091299

مقبولمزدوجاالبتدائيشمونيعائشة409091011

مقبولمزدوجاالبتدائياقصوريميلودة410091160

مقبولمزدوجاالبتدائيالعرويطارق411091221

مقبولمزدوجاالبتدائيارشيدهاجر412090768

مقبولمزدوجاالبتدائيبومهاليخديجة413091981

مقبولمزدوجاالبتدائيبركيكةعبد الصمد414090069

مقبولمزدوجاالبتدائيسغليفيوفاء415091313

مقبولمزدوجاالبتدائيمسرارماجدة416090026

مقبولمزدوجاالبتدائيطهورعبد الحق417091563

مقبولمزدوجاالبتدائيالعباديعبدالوهاب418090513
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مقبولمزدوجاالبتدائياحميحمغريبة419091521

مقبولمزدوجاالبتدائيمرينحفيظة420090423

مقبولمزدوجاالبتدائيمبروكيسلمى421090900

مقبولمزدوجاالبتدائيحسيبثورية422091357

مقبولمزدوجاالبتدائيفرارعفاف423090876

مقبولمزدوجاالبتدائيبن الحيمرنورالدين424091535

مقبولمزدوجاالبتدائيالدغوغيعبد العالي425090234

مقبولمزدوجاالبتدائيامهاينعبد املولى426091653

مقبولمزدوجاالبتدائيبنوركامينة427091912

مقبولمزدوجاالبتدائيالسرداويعتمان428091930

مقبولمزدوجاالبتدائيبلمجدوبعبد الرحيم429090075

مقبولمزدوجاالبتدائيالزهراويخديجة430090666

مقبولمزدوجاالبتدائيالوناسجواد431090862

مقبولمزدوجاالبتدائيكيتوخديجة432090940

مقبولمزدوجاالبتدائيخصالعبد الواحد433091033

مقبولمزدوجاالبتدائيلحلوفاطمة الزهراء434091180

مقبولمزدوجاالبتدائيالحبيزينب435090624

مقبولمزدوجاالبتدائيعباديمحمد436090079

مقبولمزدوجاالبتدائيحفيظبهيجة437090723

مقبولمزدوجاالبتدائيبوماطيأمينة438090392

مقبولمزدوجاالبتدائيصابرعبدالرحيم439090265

مقبولمزدوجاالبتدائيالوفائيوفاء440090252

مقبولمزدوجاالبتدائيديانيسعيد441090917

مقبولمزدوجاالبتدائيلوطافيسناء442091355

مقبولمزدوجاالبتدائيبلهبرةنعيمة443090121

مقبولمزدوجاالبتدائيقاسميعبدالرحيم444091040

مقبولمزدوجاالبتدائيالعرودرضوان445091783

مقبولمزدوجاالبتدائيمتوكلسميرة446091957

مقبولمزدوجاالبتدائياملالحيايوب447090351

مقبولمزدوجاالبتدائيالذهبينوال448090288

مقبولمزدوجاالبتدائيالعماريمحمد449091836

مقبولمزدوجاالبتدائيالفروجيسومية450091694

مقبولمزدوجاالبتدائيحدبيحياة451090345

مقبولمزدوجاالبتدائيالضحاكمحمد452091890

مقبولمزدوجاالبتدائيمفتاحياسين453090838

مقبولمزدوجاالبتدائياإلدريس يأيوب454091209

مقبولمزدوجاالبتدائيواواعبد الرحيم455090214

مقبولمزدوجاالبتدائيفراشنتوريا456090921
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مقبولمزدوجاالبتدائيكريمنعيمة457090512

مقبولمزدوجاالبتدائيالشريفجليلة458091716

مقبولمزدوجاالبتدائيبلحمرةحميد459091203

مقبولمزدوجاالبتدائيراشديطارق460090200

مقبولمزدوجاالبتدائيالفرجيثورية461090892

مقبولمزدوجاالبتدائيالجعفريفرح462090378

مقبولمزدوجاالبتدائيمنصوريعبدهللا463091105

مقبولمزدوجاالبتدائيبنحسونجواد464091778

مقبولمزدوجاالبتدائيفنانثورية465090335

مقبولمزدوجاالبتدائيلعتابيعلي466091926

مقبولمزدوجاالبتدائياملحبوبسهيل467091421

مقبولمزدوجاالبتدائينكادينادية468090029

مقبولمزدوجاالبتدائيبركيكةنجاة469090030

مقبولمزدوجاالبتدائيبنكردةنبيلة470091374

مقبولمزدوجاالبتدائيزياتخديجة471090743

مقبولمزدوجاالبتدائياالدريس يمحسن472090603

مقبولمزدوجاالبتدائياستيتنادية473090197

مقبولمزدوجاالبتدائياالمغاريصفية474090223

مقبولمزدوجاالبتدائيعشاقيسعاد475091073

مقبولمزدوجاالبتدائيشريشميزينب476090224

مقبولمزدوجاالبتدائينعيمابراهيم477091360

مقبولمزدوجاالبتدائيزائدبوشعيب478090724

مقبولمزدوجاالبتدائيبركيعةعزيز479090502

مقبولمزدوجاالبتدائياإلدريس يعزالدين480090595

مقبولمزدوجاالبتدائيعبادعبد العزيز481090533

مقبولمزدوجاالبتدائيكفيانيخديجة482091791

مقبولمزدوجاالبتدائيبوملحةايوب483090584

مقبولمزدوجاالبتدائياصنايكيسعيد484091868

مقبولمزدوجاالبتدائيعدراويزهراء485091375

مقبولمزدوجاالبتدائيبنانمصطفى486091597

مقبولمزدوجاالبتدائيالخلفيعبد املطلب487091107

مقبولمزدوجاالبتدائيأبوشعبانطارق488091063

مقبولمزدوجاالبتدائيالنعويسعيد489090468

مقبولمزدوجاالبتدائيالزاموزسلوى490091875

مقبولمزدوجاالبتدائيالعساليالزعيم491091558

مقبولمزدوجاالبتدائيالجعفريمينة492092050

مقبولمزدوجاالبتدائيمرزاقلبنى493091549

مقبولمزدوجاالبتدائيالسحنونيمليكة494090235
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مقبولمزدوجاالبتدائيخويليدمحسن495091153

مقبولمزدوجاالبتدائيمسرورخولة496091305

مقبولمزدوجاالبتدائيبنزحافحليمة497091572

مقبولمزدوجاالبتدائيالواعيعبد الرحيم498091171

مقبولمزدوجاالبتدائيالفواليمحفوظ499091138

مقبولمزدوجاالبتدائيالبالديزينب500091951

مقبولمزدوجاالبتدائيحكوشكمال501090268

مقبولمزدوجاالبتدائياملزواريفاتحة502091545

مقبولمزدوجاالبتدائيخاليعبد الرحمان503090131

مقبولمزدوجاالبتدائيبخيشفاطمة504091174

مقبولمزدوجاالبتدائيفريديسعيدة505091403

مقبولمزدوجاالبتدائيعاقيلمنير506090355

مقبولمزدوجاالبتدائيالدريوشسعيد507090292

مقبولمزدوجاالبتدائيمنانالحسن508091924

مقبولمزدوجاالبتدائيالسورديرانية509090844

مقبولمزدوجاالبتدائياالصفرمريم510091217

مقبولمزدوجاالبتدائيروانمروة511091410

مقبولمزدوجاالبتدائيابو طالباسامة512090331

مقبولمزدوجاالبتدائيالهواريابراهيم513090784

مقبولمزدوجاالبتدائيمرسولحنان514091826

مقبولمزدوجاالبتدائيبزواطخديجة515091247

مقبولمزدوجاالبتدائيعبيدسميرة516090731

مقبولمزدوجاالبتدائيزوبيرفاتحة517091987

مقبولمزدوجاالبتدائيلغزاونيفاطمة الزهراء518090590

مقبولمزدوجاالبتدائيالطالبيسكينة519090420

مقبولمزدوجاالبتدائيبنطالبمريم520090971

مقبولمزدوجاالبتدائياالدريس يرشيد521091411

مقبولمزدوجاالبتدائيالصوفيعبد الوهاب522090165

مقبولمزدوجاالبتدائيالسحنونيمحمد523090992

مقبولمزدوجاالبتدائيبنتيسسعيد524091014

مقبولمزدوجاالبتدائيعمالقسعا د525090136

مقبولمزدوجاالبتدائيصوكيمهدي526091805

مقبولمزدوجاالبتدائيالبزاعيسناء527091118

مقبولمزدوجاالبتدائيالخرازيمحمد528090693

مقبولمزدوجاالبتدائيالهدسينيزينب529090222

مقبولمزدوجاالبتدائيلحبقعبد املجيد530090273

مقبولمزدوجاالبتدائياالدريس يفاطمة531091287

مقبولمزدوجاالبتدائيديبةالزوهرة532090272
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
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سيدي بنور: المديرية 

مقبولمزدوجاالبتدائيواصفمنى533090891

مقبولمزدوجاالبتدائياليمانيحكيمة534091267

مقبولمزدوجاالبتدائيالباهيعبد الرحمان535090929

مقبولمزدوجاالبتدائيمطالويمحسن536090321

مقبولمزدوجاالبتدائيكامليمريم537091031

مقبولمزدوجاالبتدائيالبوريإيمان538091329

مقبولمزدوجاالبتدائيبيدوريمحسن539090300

مقبولمزدوجاالبتدائيمسيويهشام540090241

مقبولمزدوجاالبتدائيغالبكمال541091391

مقبولمزدوجاالبتدائيصوفيالحسين542091504

مقبولمزدوجاالبتدائيانواراليقينرشيد543090701

مقبولمزدوجاالبتدائيالقروانيسمير544092020

مقبولمزدوجاالبتدائيالشويرعبد اللطيف545091845

مقبولمزدوجاالبتدائيالعيساويعبدالرحيم546091343

مقبولمزدوجاالبتدائيالفقيرنورالدين547091531

مقبولمزدوجاالبتدائيسميلهشام548090242

مقبولمزدوجاالبتدائيالعيس يفاطمة549091862

مقبولمزدوجاالبتدائيالبشيريأسماء550091589

مقبولمزدوجاالبتدائيامرهللاالضاوية551090903

مقبولمزدوجاالبتدائيشفيق االدريس يحنان552091536

مقبولمزدوجاالبتدائيعبدالرببديعة553092026

مقبولمزدوجاالبتدائياملوضةفؤاد554090452

مقبولمزدوجاالبتدائيمساعفثورية555090002

مقبولمزدوجاالبتدائيشوقيايمان556090456

مقبولمزدوجاالبتدائيالكرابالحسين557092047

مقبولمزدوجاالبتدائييخلف هللاجواد558091023

مقبولمزدوجاالبتدائيديابحسناء559090284

مقبولمزدوجاالبتدائيأبواليثحياة560090400

مقبولمزدوجاالبتدائياملراغيأمين561090671

مقبولمزدوجاالبتدائيحبش يفوزية562091848

مقبولمزدوجاالبتدائياملدنويعزيز563091989

مقبولمزدوجاالبتدائيالحصباويحسنة564091781

مقبولمزدوجاالبتدائيالوردينبيل565091686

مقبولمزدوجاالبتدائيالشافعيمريم566091293

مقبولمزدوجاالبتدائيكرمةاحمد567091807

مقبولمزدوجاالبتدائيالشاويعزيزة568091016

مقبولمزدوجاالبتدائيغالماناس569091222

مقبولمزدوجاالبتدائيعبادييوسف570090251

55 من 31 الصفحة



النتيجةالتخصصالسلكالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
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سيدي بنور: المديرية 

مقبولمزدوجاالبتدائيالبركاديغيثة571091303

مقبولمزدوجاالبتدائياملحاديعمر572092027

مقبولمزدوجاالبتدائياسماعيلعزيز573090219

مقبولمزدوجاالبتدائيمقارعائشة574091256

مقبولمزدوجاالبتدائياقزيبرةمحمد575091747

مقبولمزدوجاالبتدائيغريبكبور576091577

مقبولمزدوجاالبتدائيحباليكوثر577090463

مقبولمزدوجاالبتدائيجوادحسناء578090850

مقبولمزدوجاالبتدائيوهبييوسف579091427

مقبولمزدوجاالبتدائيواكريمسمية580090333

مقبولمزدوجاالبتدائيالعرابيعبد الرحيم581090927

مقبولمزدوجاالبتدائياالدريس يالسعدية582091894

مقبولمزدوجاالبتدائيالتقفيفدوى583091096

مقبولمزدوجاالبتدائيمنتصرسناء584091351

مقبولمزدوجاالبتدائيالورادياسية585091104

مقبولمزدوجاالبتدائيشفيق االدريس يكريمة586091664

مقبولمزدوجاالبتدائيالحيمرسهام587091565

مقبولمزدوجاالبتدائيزهيرحسناء588091557

مقبولمزدوجاالبتدائيبنعيس ىسعاد589091129

مقبولمزدوجاالبتدائيبشانيإلهام590090123

مقبولمزدوجاالبتدائيحجاويوهيبة591090043

مقبولمزدوجاالبتدائيالفنديرضون592090974

مقبولمزدوجاالبتدائيسكينايوب593090149

مقبولمزدوجاالبتدائيلحنينغزالن594090791

مقبولمزدوجاالبتدائيافحيليحنان595090083

مقبولمزدوجاالبتدائيالغمائدفاطمة596090309

مقبولمزدوجاالبتدائيالنورياسية597090417

مقبولمزدوجاالبتدائيبن عبد الرحمانرقية598090746

مقبولمزدوجاالبتدائيجدرانفدوى599090261

مقبولمزدوجاالبتدائيكمالرشيدة600091714

مقبولمزدوجاالبتدائيدرازياسماء601091052

مقبولمزدوجاالبتدائيزروالعبد الحق602090143

مقبولمزدوجاالبتدائيالدهيس ياسماء603090619

مقبولمزدوجاالبتدائيالخياطيمحمد604090620

مقبولمزدوجاالبتدائياملسكينعبد الجليل605090259

مقبولمزدوجاالبتدائيالصقليخديجة606090580

مقبولمزدوجاالبتدائيبن الخضرةفاطمة الزهراء607091445

مقبولمزدوجاالبتدائيالحموميبهيجة608091538
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مقبولمزدوجاالبتدائياالمغاريياسين609090229

مقبولمزدوجاالبتدائيالركانالحوسين610090244

مقبولمزدوجاالبتدائياجابريفاطمة611091281

مقبولمزدوجاالبتدائيعبوديعفيفة612090085

مقبولمزدوجاالبتدائيالغزالنيعبدالخالق613091746

مقبولمزدوجاالبتدائيبلمعفرةعمر614091948

مقبولمزدوجاالبتدائيمساعفسهام615090638

مقبولمزدوجاالبتدائيجبراننجاح616090765

مقبولمزدوجاالبتدائيالعاليليجميلة617092002

مقبولمزدوجاالبتدائيالعطاربوشرى618091377

مقبولمزدوجاالبتدائيالبيضوريعبدالخالق619091757

مقبولمزدوجاالبتدائيبحاردونيا620090082

مقبولمزدوجاالبتدائيالفصلةفراح621092057

مقبولمزدوجاالبتدائيبنمينةعبدالقدوس622091737

مقبولمزدوجاالبتدائيزرواليفاطمة623090758

مقبولمزدوجاالبتدائيأغريبحليمة624091649

مقبولمزدوجاالبتدائيباالشهبهاجر625090597

مقبولمزدوجاالبتدائيابيداراملصطفى626091227

مقبولمزدوجاالبتدائياملنصوريحسنى627091965

مقبولمزدوجاالبتدائيالصدقييوسف628091272

مقبولمزدوجاالبتدائينزهربيعة629090349

مقبولمزدوجاالبتدائيالوهابيبوشعيب630090491

مقبولمزدوجاالبتدائيمسيكيصهيب631090356

مقبولمزدوجاالبتدائياإلدريس يسكينة632090621

مقبولمزدوجاالبتدائيسبحيبشرى633091945

مقبولمزدوجاالبتدائيمنيررضا634090322

مقبولمزدوجاالبتدائيبعضوضحليمة635090489

مقبولمزدوجاالبتدائيحجاربشرى636091641

مقبولمزدوجاالبتدائيصديقكلثوم637090700

مقبولمزدوجاالبتدائيشرقاويمحمد638090740

مقبولمزدوجاالبتدائيسعيديعبدالرحيم639090139

مقبولمزدوجاالبتدائيسقيممحسن640090600

مقبولمزدوجاالبتدائيهانتعالل641090925

مقبولمزدوجاالبتدائياسبيطيصباح642091230

مقبولمزدوجاالبتدائيالفارس ييوسف643090031

مقبولمزدوجاالبتدائيقريدلعمر644091809

مقبولمزدوجاالبتدائيبطيةاسامة645090605

مقبولمزدوجاالبتدائيقاصيديمباركة646090697
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مقبولمزدوجاالبتدائياملبراكخديجة647091308

مقبولمزدوجاالبتدائيعكرودسفيان648090840

مقبولمزدوجاالبتدائيالديانيكريمة649091402

مقبولمزدوجاالبتدائيالعواجيهشام650090404

مقبولمزدوجاالبتدائيحيدةزينب651091601

مقبولمزدوجاالبتدائيالهيليهشام652091314

مقبولمزدوجاالبتدائيغالببوشعيب653091386

مقبولمزدوجاالبتدائيالدازيعبد الهادي654090572

مقبولمزدوجاالبتدائيالرطبيسعيد655091061

مقبولمزدوجاالبتدائيالرملييونس656090283

مقبولمزدوجاالبتدائيعزيزعبد اللطيف657091339

مقبولمزدوجاالبتدائيعقيلليلى658090779

مقبولمزدوجاالبتدائياإلدريس يكريمة659090246

مقبولمزدوجاالبتدائيالحسناملعطاوي660091925

مقبولمزدوجاالبتدائيالزكوديسناء661090387

مقبولمزدوجاالبتدائيشوقيبوشعيب662091764

مقبولمزدوجاالبتدائيالحريرياملصطفى663090662

مقبولمزدوجاالبتدائيالرباويهاجر664091485

مقبولمزدوجاالبتدائيالناصريصالح الدين665090213

مقبولمزدوجاالبتدائيخلفاناملصطفى666091603

مقبولمزدوجاالبتدائيشكيراسية667091898

مقبولمزدوجاالبتدائيضمانفاطنة668091443

مقبولمزدوجاالبتدائيرفاقفاطمة الزهراء669091743

مقبولمزدوجاالبتدائيأبهايجالسعدية670091892

مقبولمزدوجاالبتدائياالدريس يعبد الفتاح671091962

مقبولمزدوجاالبتدائيمسعوديفاطمة672091665

مقبولمزدوجاالبتدائيسليمنورالدين673090377

مقبولمزدوجاالبتدائياملسلكغزالن674091475

مقبولمزدوجاالبتدائيالجنيدياسماء675090710

مقبولمزدوجاالبتدائيالقاصيديفيروز676090836

مقبولمزدوجاالبتدائيشعالييونس677090470

مقبولمزدوجاالبتدائيشجعيياسين678091738

مقبولمزدوجاالبتدائيغريبيعبداملنعم679091794

مقبولمزدوجاالبتدائياالدريس ييوسف680090263
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ناجحاملزدوجاالبتدائيبناجي أسماء 1150114

ناجحاملزدوجاالبتدائيعثمانمحمد 2150068

ناجحاملزدوجاالبتدائياملرابطهاجر 3150013

ناجحاملزدوجاالبتدائيالعلوي  الحنافيهشام 4150034

ناجحاملزدوجاالبتدائيعبد النورمينة 5150120

ناجحاملزدوجاالبتدائيالركراكييونس 6150175

ناجحاملزدوجاالبتدائيناجيإكرام 7150183

ناجحاملزدوجاالبتدائيهشوممريم 8150235

ناجحاملزدوجاالبتدائيصبرياملهدي 9150045

ناجحاملزدوجاالبتدائيايت بن حسومريم 10150029

ناجحاملزدوجاالبتدائيزكرياءخلود 11150035

ناجحاملزدوجاالبتدائيبدالسكينة 12150017

ناجحاملزدوجاالبتدائياكسيسوزكية 13150051

ناجحاملزدوجاالبتدائيايت عقىسميرة 14150145

ناجحاملزدوجاالبتدائيبندولةوفاء 15150001

ناجحاملزدوجاالبتدائيابن عمارمصطفى 16150044

ناجحاملزدوجاالبتدائيبنجديدةبهيجة 17150116

ناجحاملزدوجاالبتدائيالفاضلمهى 18150106

ناجحاملزدوجاالبتدائيبوقاسم االدريس يخديجة 19150166

ناجحاملزدوجاالبتدائيشوقيسكينة 20150067

ناجحاملزدوجاالبتدائيجبيلفاطمة الزهراء 21150055

ناجحاملزدوجاالبتدائيعوكليمروان 22150007

ناجحاملزدوجاالبتدائيبندحمانوفاء 23150155

ناجحاملزدوجاالبتدائيفريديسهام 24150074

ناجحاملزدوجاالبتدائيامليربهيجة 25150209

ناجحاملزدوجاالبتدائينفس يايمان 26150185

ناجحاملزدوجاالبتدائيبوخريصنعيمة 27150041

ناجحاملزدوجاالبتدائيلشهبحسناء 28150008

ناجحاملزدوجاالبتدائيافضيلرباب 29150206

ناجحاملزدوجاالبتدائيالدرواس يمنال 30150038

ناجحاملزدوجاالبتدائيتويراسامين 31150073

ناجحاملزدوجاالبتدائيعرباويأسماء 32150103

ناجحاملزدوجاالبتدائيصادقحنان 33150160

ناجحاملزدوجاالبتدائيتوكناتياسية 34150119

ناجحاملزدوجاالبتدائيخلدونالهام 35150232

ناجحاملزدوجاالبتدائياملنهيمينة 36150162

ناجحاملزدوجاالبتدائيشجرييسرى 37150060

ناجحاملزدوجاالبتدائيمصور العود يوسف 38150241

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
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ناجحاملزدوجاالبتدائيفراصمليكة 39150065

ناجحاملزدوجاالبتدائياملنوكعائشة 40150164

ناجحاملزدوجاالبتدائيالزهراء راميفاطمة 41150227

ناجحاملزدوجاالبتدائيجويبرمريم 42150165

ناجحاملزدوجاالبتدائياباجدينسرين 43150085

ناجحاملزدوجاالبتدائيبوتزرتحفيظة 44150071

ناجحاملزدوجاالبتدائيالريتنيخديجة 45150223

ناجحاملزدوجاالبتدائيفاخرمنى 46150129

ناجحاملزدوجاالبتدائيالعسرينضال 47150059

ناجحاملزدوجاالبتدائيأخرازكلثوم 48150037

ناجحاملزدوجاالبتدائيبوطاساميمة 49150236

ناجحاملزدوجاالبتدائيالسعيديفدوى 50150042

ناجحاملزدوجاالبتدائيالزهراء فنينفاطمة 51150233

ناجحاملزدوجاالبتدائيناجيأميمة 52150237

ناجحاملزدوجاالبتدائيكويسانيهجر 53150228

ناجحاملزدوجاالبتدائيلوحيش يإلهام 54150205

ناجحاملزدوجاالبتدائيفهميياسين 55150015

ناجحاملزدوجاالبتدائييحيخديجة 56150014

ناجحاملزدوجاالبتدائياملبروكيعماد 57150080

ناجحاملزدوجاالبتدائيالوضاحنسرين 58150199

ناجحاملزدوجاالبتدائيخضريمريم 59150113

ناجحاملزدوجاالبتدائيالسيريايمان  60150150
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مقبولمزدوجاالبتدائيمرسولمديحة1060223

مقبولمزدوجاالبتدائيمساعدسومية  2060307

مقبولمزدوجاالبتدائياملطيعالسعدية3060073

مقبولمزدوجاالبتدائيهنانحنان4060282

مقبولمزدوجاالبتدائيالدهبيحنان5060305

مقبولمزدوجاالبتدائيبنعيادسليمة6060005

مقبولمزدوجاالبتدائيلحياونيوفاء7060264

مقبولمزدوجاالبتدائيمعكول فاطنة 8060192

مقبولمزدوجاالبتدائيالفاضلامحمد9060112

مقبولمزدوجاالبتدائيالحمداويحنان10060187

مقبولمزدوجاالبتدائيخربوشزينب 11060159

مقبولمزدوجاالبتدائي بيوضاسماء12060189

مقبولمزدوجاالبتدائيجواحيزكرياء13060314

مقبولمزدوجاالبتدائينايت مزوغعائشة14060241

مقبولمزدوجاالبتدائيسلمانرشيدة15060252

مقبولمزدوجاالبتدائيتاقيأسماء 16060200

مقبولمزدوجاالبتدائيالعزوزينعيمة 17060243

مقبولمزدوجاالبتدائيكروميمريم18060224

مقبولمزدوجاالبتدائيالحمدونيمريم 19060020

مقبولمزدوجاالبتدائيسليليوسف20060306

مقبولمزدوجاالبتدائيلشهبسكينة21060170

مقبولمزدوجاالبتدائي عبادكريمة22060249

مقبولمزدوجاالبتدائيبخاللحنان23060080

مقبولمزدوجاالبتدائيالزنيديعزالدين 24060181

مقبولمزدوجاالبتدائيحجريفاطمة25060303

مقبولمزدوجاالبتدائيالزعريخديجة 26060160

مقبولمزدوجاالبتدائيالعيبيامينة27060016

مقبولمزدوجاالبتدائيابن الطالبراضية 28060131

مقبولمزدوجاالبتدائيتنسوفترهام 29060289

مقبولمزدوجاالبتدائيمحفوظفوزية30060151

مقبولمزدوجاالبتدائيعفيفمونية31060142

مقبولمزدوجاالبتدائيكريفعبدالجبار32060253

مقبولمزدوجاالبتدائيريطبنجاة33060245

مقبولمزدوجاالبتدائيالدوميسارة34060232

مقبولمزدوجاالبتدائيعديلفاطمة الزهراء35060096

مقبولمزدوجاالبتدائيالفكريحسناء36060153

مقبولمزدوجاالبتدائيعزوز امال 37060300

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

النواصر: المديرية 

55 من 37 الصفحة



النتيجةالتخصصالسلكالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

النواصر: المديرية 

مقبولمزدوجاالبتدائياملجداويوفاء38060088

مقبولمزدوجاالبتدائي  سايس ي حسنيسناء39060180

مقبولمزدوجاالبتدائيايت القاض ي يونس 40060209

مقبولمزدوجاالبتدائيالبوداليمريم 41060052

مقبولمزدوجاالبتدائيبوديللحسن42060278

مقبولمزدوجاالبتدائيالرايسوجدان 43060135

مقبولمزدوجاالبتدائيعسالحياة 44060285

مقبولمزدوجاالبتدائيالعباس يخالد45060092

مقبولمزدوجاالبتدائيملزاوقفاطمة الزهراء 46060195

مقبولمزدوجاالبتدائيحقورهند47060165

مقبولمزدوجاالبتدائي نديرأسماء48060004

مقبولمزدوجاالبتدائيالعكالزكرياء49060279

مقبولمزدوجاالبتدائيعوينةهشام50060076

مقبولمزدوجاالبتدائيالعباس يسعيد 51060101

مقبولمزدوجاالبتدائيالزرواليايمان 52060009

مقبولمزدوجاالبتدائيفاضلخديجة 53060050

مقبولمزدوجاالبتدائيخنجارمريم 54060139

مقبولمزدوجاالبتدائيالغيبرفاطمة الزهراء 55060116

مقبولمزدوجاالبتدائيبوديابفدوى 56060162

مقبولمزدوجاالبتدائيمرزوكحليمة57060211

مقبولمزدوجاالبتدائيحيوشغزالن 58060102

مقبولمزدوجاالبتدائياملرس يرجاء59060229

مقبولمزدوجاالبتدائيالعدنانيفاطمة60060130

مقبولمزدوجاالبتدائيحروديحورية61060140

مقبولمزدوجاالبتدائيرقيبأمينة62060018

مقبولمزدوجاالبتدائيسبحيصفاء 63060138

مقبولمزدوجاالبتدائيالزروالعبد الصمد64060186

مقبولمزدوجاالبتدائيمعطاويأنس65060103

مقبولمزدوجاالبتدائيابوازةثورية 66060025

مقبولمزدوجاالبتدائيالعدنانيعبد الصماد67060284

مقبولمزدوجاالبتدائيالصادقمريم68060206

مقبولمزدوجاالبتدائيملعيدرفاطمة الزهراء69060204

مقبولمزدوجاالبتدائيرياض كوكبسكينة70060038

مقبولمزدوجاالبتدائيحدوشكوثر 71060071

مقبولمزدوجاالبتدائيداومنورة72060309

مقبولمزدوجاالبتدائيبنشريفخديجة73060117

مقبولمزدوجاالبتدائيالعرومإشراق74060214

مقبولمزدوجاالبتدائينزيهوفاء 75060294
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

النواصر: المديرية 

مقبولمزدوجاالبتدائيالتابيعمر76060137

مقبولمزدوجاالبتدائيشاكربشرى 77060191

مقبولمزدوجاالبتدائيارشيدرشيدة 78060040

مقبولمزدوجاالبتدائي فتح هللا مصطفى79060265
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(ة)ناجح مزدوجابتدائياختباريابتسام170001

(ة)ناجح مزدوجابتدائيغازيابتسام270002

(ة)ناجح مزدوجابتدائيلعتيقابتسام370003

(ة)ناجح مزدوجابتدائيورجيابتسام470011

(ة)ناجح مزدوجابتدائياملساويابراهيم570020

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالصالحياحسان670035

(ة)ناجح مزدوجابتدائيقلش ياحالم770036

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعمارياحمد870042

(ة)ناجح مزدوجابتدائيغنيماحمد970046

(ة)ناجح مزدوجابتدائيجليلأحمد1070054

(ة)ناجح مزدوجابتدائيقريش يأحمد1170060

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحمدوناسامة1270071

(ة)ناجح مزدوجابتدائيجابراسماء1370074

(ة)ناجح مزدوجابتدائياسماعيلياسماء1470075

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمعينياسماء1570080

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالخطيراسماء1670081

(ة)ناجح مزدوجابتدائيدرويشاسماء1770084

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبونقايةأسماء1870086

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعباريأسماء1970091

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحيتوأسماء2070094

(ة)ناجح مزدوجابتدائيصايلةأسماء2170095

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحمينةأسماء2270097

(ة)ناجح مزدوجابتدائيملزوقأسماء2370099

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفرادياسماعيل2470103

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالصالحياسماعيل2570104

(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيجعفوفإسماعيل2670106

(ة)ناجح مزدوجابتدائينعيماسية2770111

(ة)ناجح مزدوجابتدائيخيارياشرف2870117

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعزاتأشرف2970119

(ة)ناجح مزدوجابتدائيخديجةاعكوبي3070121

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمصباحاقبال3170122

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمعزوزاالدريسية3270127

(ة)ناجح مزدوجابتدائيابن شريقالبشير3370130

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمكاويالجياللي3470134

(ة)ناجح مزدوجابتدائيكماخالجياللي3570136

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالرميشالحسن3670140

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفاضليالزهرة3770158

(ة)ناجح مزدوجابتدائيلكرايميالزيتونية3870169

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالذهبيالسعدية3970178

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

سطات: المديرية 

55 من 40 الصفحة



النتيجةالتخصصالسلكالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

سطات: المديرية 

(ة)ناجح مزدوجابتدائيزيونيالعاملي4070189

(ة)ناجح مزدوجابتدائيزرقانيالعربي4170191

(ة)ناجح مزدوجابتدائيملعمرياملختار4270195

(ة)ناجح مزدوجابتدائيصميداملصطفى4370197

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالهبطياملهدي4470220

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالطالبياملهدي4570223

(ة)ناجح مزدوجابتدائيلعناناملهدي4670224

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالتودياملهدي4770227

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحدموناملهدي4870231

(ة)ناجح مزدوجابتدائيرووفياملهدي4970235

(ة)ناجح مزدوجابتدائيشلحاويالهام5070241

(ة)ناجح مزدوجابتدائيلوريش يالهام5170243

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعادلإلهام5270254

(ة)ناجح مزدوجابتدائيشريفامال5370263

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبديعأمال5470265

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبورزماتأمال5570266

(ة)ناجح مزدوجابتدائينجم الدينأمال5670270

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبوعيش يامباركة5770272

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبلديامة هللا5870274

(ة)ناجح مزدوجابتدائيساس ياميرة5970277

(ة)ناجح مزدوجابتدائيخالفيامين6070284

(ة)ناجح مزدوجابتدائيباملكيامين6170288

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالرخيميأمين6270291

(ة)ناجح مزدوجابتدائيشعبانأمينة6370303

(ة)ناجح مزدوجابتدائيلعنانيأمينة6470305

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعطوميأمينة6570309

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعياديإناس6670311

(ة)ناجح مزدوجابتدائيغياتانس6770314

(ة)ناجح مزدوجابتدائيامغاننأنس6870316

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالسمالليأنس6970317

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالدرداريأنس7070318

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعكرودانوار7170320

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعاهلايمان7270321

(ة)ناجح مزدوجابتدائيقانونايمان7370322

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعدنانيايمان7470323

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحمدوش يايمان7570324

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحوزيايمان7670327

(ة)ناجح مزدوجابتدائيرشيدايمان7770328

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالزيديايمان7870335
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
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الئحة النتائج النهائية

سطات: المديرية 

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالخطابيايمان7970341

(ة)ناجح مزدوجابتدائيهدناإيمان8070342

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسعديإيمان8170343

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالطويلإيمان8270344

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبحارإيمان8370345

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحمدانإيمان8470350

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعليويايوب8570352

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالزوانيايوب8670354

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمحفوظيايوب8770355

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعموريأيوب8870364

(ة)ناجح مزدوجابتدائيخياطيأيوب8970366

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالخرشفيأيوب9070367

(ة)ناجح مزدوجابتدائينويلةأيوب9170368

(ة)ناجح مزدوجابتدائيامسكينبدر9270372

(ة)ناجح مزدوجابتدائيشطايبةبشرى9370376

(ة)ناجح مزدوجابتدائياملليانيبشرى9470379

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمصباحبشرى9570384

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالجنوريبشرى9670387

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعسريبنداود9770392

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبنكيانبهيجة9870393

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمسكيبهيجة9970394

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالفقيربوشرة10070405

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالوافيبوشرى10170407

(ة)ناجح مزدوجابتدائيكريتبوعبيد10270421

(ة)ناجح مزدوجابتدائياكوزولتورية10370428

(ة)ناجح مزدوجابتدائيملتخمثوريا10470435

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبلعربيثورية10570440

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعصاميجليلة10670448

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالفكاكجميلة10770456

(ة)ناجح مزدوجابتدائيلطيفيجميلة10870463

(ة)ناجح مزدوجابتدائيغزالجميلة10970466

(ة)ناجح مزدوجابتدائياكناواجواد11070474

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالسربوتيجولية11170477

(ة)ناجح مزدوجابتدائيشهيرحسن11270486

(ة)ناجح مزدوجابتدائيميسكيحسن11370488

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبوشاريحسن11470489

(ة)ناجح مزدوجابتدائيشوريقحسن11570490

(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيرادفحسناء11670500

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمدينحسناء11770501
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

سطات: المديرية 

(ة)ناجح مزدوجابتدائيغافريحسناء11870504

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالفاطيميحسناء11970507

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالكبيريحسناء12070511

(ة)ناجح مزدوجابتدائياملزوض يحسناء12170516

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعكريحسناء12270517

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمسببحسناء12370520

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبداويحسناء12470522

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعسولحسناء12570523

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعلميحسناء12670525

(ة)ناجح مزدوجابتدائيجاحضحسناء12770526

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمصلححسناء12870527

(ة)ناجح مزدوجابتدائياملاحيحسناء12970528

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفاضليحسناء13070532

(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيالحسانيحسناء13170533

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمنبهحسنة13270535

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعلويحفيظ13370540

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعجميحفيظة13470543

(ة)ناجح مزدوجابتدائياملعطاويحفيظة13570544

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالشريفحكيمة13670546

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالنصريحكيمة13770547

(ة)ناجح مزدوجابتدائيصاهيدحكيمة13870549

(ة)ناجح مزدوجابتدائيرسموكيحليمة13970553

(ة)ناجح مزدوجابتدائيكماخحليمة14070558

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبوزيديحليمة14170560

(ة)ناجح مزدوجابتدائيغازيحليمة14270562

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالبوعزيزيحليمة14370563

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبوسلهامحمزة14470579

(ة)ناجح مزدوجابتدائيجاهدحمزة14570580

(ة)ناجح مزدوجابتدائيصحيفيحميد14670582

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالكداليحميد14770585

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالربانيحميد14870587

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالحجريحميد14970590

(ة)ناجح مزدوجابتدائيأبجيليحميد15070591

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبهالويحميدة15170593

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمهاجرحنان15270598

(ة)ناجح مزدوجابتدائيامزيلحنان15370599

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعقيلحنان15470600

(ة)ناجح مزدوجابتدائيزراريحنان15570610

(ة)ناجح مزدوجابتدائيأعريفحياة15670629
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

سطات: المديرية 

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمضمونحياة15770632

(ة)ناجح مزدوجابتدائيكمونيخالد15870646

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفايديخالد15970647

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالبازيخالد16070651

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعبدونيخدوج16170654

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالضحىخدوج16270655

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالواديخديجة16370658

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبوطيبخديجة16470659

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالبختيخديجة16570660

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمروانخديجة16670661

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالحداويخديجة16770662

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسعديخديجة16870663

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمنضورخديجة16970664

(ة)ناجح مزدوجابتدائيخداديخديجة17070667

(ة)ناجح مزدوجابتدائيهجاميخديجة17170668

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسكريخديجة17270670

(ة)ناجح مزدوجابتدائيغزاويخديجة17370671

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالنابليخديجة17470673

(ة)ناجح مزدوجابتدائياغزوليخديجة17570674

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالشقراويخديجة17670676

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالتباعيخديجة17770681

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسراج الدينخديجة17870682

(ة)ناجح مزدوجابتدائيرجافاهللخديجة17970684

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسحبانخديجة18070686

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبندروشخديجة18170690

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحافظيخديجة18270694

(ة)ناجح مزدوجابتدائينازهخديجة18370695

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبنطالبخديجة18470697

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالغيوريخديجة18570699

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفحليخديجة18670700

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعبيدخديجة18770707

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفهمانيخديجة18870708

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالسبطاويخديجة18970710

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمصطافيخديجة19070712

(ة)ناجح مزدوجابتدائيوالديخديجة19170715

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبندرقاويخديجة19270724

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبرجخديجة19370730

(ة)ناجح مزدوجابتدائينويتيخليد19470736

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمواقيخليد19570737

55 من 44 الصفحة



النتيجةالتخصصالسلكالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

سطات: المديرية 

(ة)ناجح مزدوجابتدائيقدوريخيرالدين19670743

(ة)ناجح مزدوجابتدائيهسكردنيا19770754

(ة)ناجح مزدوجابتدائيزكريرباب19870760

(ة)ناجح مزدوجابتدائيصونةربيعة19970761

(ة)ناجح مزدوجابتدائيميمونرجاء20070766

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعابليرجاء20170767

(ة)ناجح مزدوجابتدائيخياريرجاء20270768

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالحارس يرجاء20370771

(ة)ناجح مزدوجابتدائيابن شريقرحاب20470775

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالفتحيرشيد20570783

(ة)ناجح مزدوجابتدائيشكاكرشيد20670784

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبوزيترشيد20770785

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحصبانرشيد20870786

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفائقرشيد20970787

(ة)ناجح مزدوجابتدائييديعرشيد21070792

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعباس يرشيدة21170803

(ة)ناجح مزدوجابتدائيناصحرشيدة21270809

(ة)ناجح مزدوجابتدائياخريص يرشيدة21370810

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمفرح الدينرضوان21470821

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالغزاويريحانة21570834

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبن ايزةزكرياء21670838

(ة)ناجح مزدوجابتدائياملنعيش يزكية21770853

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالسبطيزهير21870861

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعطيفزينب21970881

(ة)ناجح مزدوجابتدائياليازميزينب22070891

(ة)ناجح مزدوجابتدائيثقافيزينب22170893

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمجدوبيزينب22270914

(ة)ناجح مزدوجابتدائيليوسفيسارة22370916

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبنكرومسارة22470922

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالحمدونيسارة22570923

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالحلويسارة22670929

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالهودارسارة22770930

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسالميسارة22870933

(ة)ناجح مزدوجابتدائياختباريسعاد22970948

(ة)ناجح مزدوجابتدائيراجيسعاد23070954

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعموريسعاد23170964

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحيجريسعدية23270969

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعنانيسعيد23370974

(ة)ناجح مزدوجابتدائيطالعسعيد23470975
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 
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الئحة النتائج النهائية

سطات: المديرية 

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفريشسعيد23570980

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمحي الدينسعيدة23671004

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبوعزاويسعيدة23771005

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعميرةسعيدة23871006

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمحرابسفيان23971024

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعوادسفيان24071028

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبودربسكينة24171030

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعودسكينة24271033

(ة)ناجح مزدوجابتدائيصديقسكينة24371036

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبيهقيسكينة24471039

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالحوسكينة24571040

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبحريسكينة24671041

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالصمكاويسكينة24771043

(ة)ناجح مزدوجابتدائيابومحليسكينة24871044

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعطيفيسكينة24971047

(ة)ناجح مزدوجابتدائيواهليسكينة25071051

(ة)ناجح مزدوجابتدائيوداتسكينة25171053

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعديسكينة25271056

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالقطبيسلمى25371071

(ة)ناجح مزدوجابتدائيزكريسمية25471077

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسبيلسمية25571078

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالناجيسميحة25671080

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالسبتيسمير25771083

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمكرمسميرة25871084

(ة)ناجح مزدوجابتدائيقرواشسميرة25971087

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبوفارسسميرة26071089

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفاضلسميرة26171093

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعسليسميرة26271094

(ة)ناجح مزدوجابتدائيورديسميرة26371095

(ة)ناجح مزدوجابتدائيلوزيسميرة26471097

(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيباسيمسميرة26571098

(ة)ناجح مزدوجابتدائيرطبيسميرة26671101

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالكيماخسناء26771106

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالقاديريسناء26871108

(ة)ناجح مزدوجابتدائيخطيبيسناء26971110

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمغوارسناء27071112

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبنجديدةسناء27171113

(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيمبسطسناء27271114

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالخالديسناء27371121
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
(التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

2017يونيو 

الئحة النتائج النهائية

سطات: المديرية 

(ة)ناجح مزدوجابتدائيجعفرسناء27471123

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالقديميسناء27571126

(ة)ناجح مزدوجابتدائيطنانسناء27671127

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالغكاريسهام27771129

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالهنينيسهام27871130

(ة)ناجح مزدوجابتدائينداهسهام27971131

(ة)ناجح مزدوجابتدائيجابرسهام28071132

(ة)ناجح مزدوجابتدائيخضارسهام28171133

(ة)ناجح مزدوجابتدائيماموريسهام28271135

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمنتصرسوسان28371149

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسرحانسومية28471155

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبنورسيف الدين28571171

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبوصرحانشادية28671172

(ة)ناجح مزدوجابتدائيكويسشروق28771176

(ة)ناجح مزدوجابتدائينجماويشروق28871178

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسالميشروق28971179

(ة)ناجح مزدوجابتدائينحليشعيب29071180

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمريانشيماء29171186

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعتوبيشيماء29271188

(ة)ناجح مزدوجابتدائيرشيدشيماء29371191

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحركاتيشيماء29471195

(ة)ناجح مزدوجابتدائيهاشيمشيماء29571196

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالحموديصبيرة29671213

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعكوبصفاء29771215

(ة)ناجح مزدوجابتدائيشرغاويصفية29871217

(ة)ناجح مزدوجابتدائيتيميصالح الدين29971221

(ة)ناجح مزدوجابتدائيكمالصالح الدين30071222

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمكوانيصالح الدين30171225

(ة)ناجح مزدوجابتدائيموجودصالح الدين30271227

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمحيصرصوفية30371230

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبرانيضحى30471231

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالسلوميطارق30571233

(ة)ناجح مزدوجابتدائيماويطه30671238

(ة)ناجح مزدوجابتدائياقدوريعادل30771243

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبلزيزعادل30871244

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفخاريعادل30971245

(ة)ناجح مزدوجابتدائيملودنيعادل31071246

(ة)ناجح مزدوجابتدائيلزعرعائشة31171256

(ة)ناجح مزدوجابتدائيوعمرعائشة31271258
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء  سطات
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الئحة النتائج النهائية

سطات: المديرية 

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالنظيفعائشة31371260

(ة)ناجح مزدوجابتدائيشبليعائشة31471264

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالسبطاويعائشة31571265

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفهيميعائشة31671266

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبنلخويعائشة31771267

(ة)ناجح مزدوجابتدائيطلوععبد االله31871275

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالسامريعبد الحفيظ31971279

(ة)ناجح مزدوجابتدائيباوعبد الحق32071281

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالدفوفعبد الحق32171282

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالخيرعبد الحق32271285

(ة)ناجح مزدوجابتدائيكريميعبد الحق32371286

(ة)ناجح مزدوجابتدائيلخريطيعبد الحكيم32471291

(ة)ناجح مزدوجابتدائيضريفعبد الخالق32571296

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفريعبد الرحمان32671300

(ة)ناجح مزدوجابتدائياخرازنعبد الرحمان32771304

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحلويعبد الرحيم32871305

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالهاشميعبد الرحيم32971309

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالسعدانيعبد الرحيم33071310

(ة)ناجح مزدوجابتدائينادرعبد الرزاق33171321

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبن جويدعبد الصمد33271325

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبن الخمالعبد الصمد33371326

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبشريعبد الصمد33471327

(ة)ناجح مزدوجابتدائيخربوشعبد العالي33571331

(ة)ناجح مزدوجابتدائيطاشةعبد العالي33671332

(ة)ناجح مزدوجابتدائيخائفعبد العزيز33771337

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمحسينعبد العلي33871339

(ة)ناجح مزدوجابتدائيلعنانيعبد الغاني33971340

(ة)ناجح مزدوجابتدائياالدريس يعبد الغاني34071341

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالدواحديعبد الغني34171348

(ة)ناجح مزدوجابتدائياملصطفى نوكيرعبد الفتاح34271352

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمعرفعبد الكامل34371356

(ة)ناجح مزدوجابتدائيأبوقرعةعبد الكريم34471362

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمكدرعبد اللطيف34571364

(ة)ناجح مزدوجابتدائيشبيهعبد اللطيف34671366

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالخلفيعبد اللطيف34771368

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمبروكعبد اللطيف34871369

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالكتاميعبد اللطيف34971370

(ة)ناجح مزدوجابتدائيملبارديعبد املولى35071383

(ة)ناجح مزدوجابتدائيأرسالنعبد النبي35171385
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سطات: المديرية 

(ة)ناجح مزدوجابتدائياشريفيعبد الهادي35271390

(ة)ناجح مزدوجابتدائيلوباويعبدالرحمان35371405

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسيحميعبدالرحيم35471408

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالهدنىعبدالرحيم35571409

(ة)ناجح مزدوجابتدائيجليلعبدالرزاق35671415

(ة)ناجح مزدوجابتدائيشهاب الدينعبدالصمد35771420

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالكامليعبدالصمد35871421

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفكريعبدهللا35971438

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبنانعبدالواحد36071448

(ة)ناجح مزدوجابتدائيموافقعبدالواحد36171449

(ة)ناجح مزدوجابتدائيصبورعبلة36271450

(ة)ناجح مزدوجابتدائياسويركعتمان36371451

(ة)ناجح مزدوجابتدائيوهابيعتيقة36471453

(ة)ناجح مزدوجابتدائينادرعتيقة36571456

(ة)ناجح مزدوجابتدائيميرسعثمان36671459

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسويسعثمان36771460

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسلمانعزيز36871476

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالطائععزيزة36971483

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالهيبةعزيزة37071485

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعزالدينعفاف37171493

(ة)ناجح مزدوجابتدائيرجافاهللعفيفة37271496

(ة)ناجح مزدوجابتدائياسميريعلي37371498

(ة)ناجح مزدوجابتدائينوراإلسلمعلي37471501

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالكرومعلي37571503

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحريريعماد37671505

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحارثعمر37771509

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعمراويعمر37871520

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمعرافغزالن37971527

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالخطوريغزالن38071537

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفارحغزالن38171540

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبندروشغزالن38271542

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمعيطفاتحة38371553

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمركاويفاطمة38471562

(ة)ناجح مزدوجابتدائيجاويفاطمة38571564

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعرش يفاطمة38671572

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمطبوعيفاطمة38771573

(ة)ناجح مزدوجابتدائيغفيريفاطمة38871574

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحافضفاطمة38971586

(ة)ناجح مزدوجابتدائيرفيقيفاطمة39071604
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سطات: المديرية 

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحفظيفاطمة39171607

(ة)ناجح مزدوجابتدائيديوانيفاطمة39271610

(ة)ناجح مزدوجابتدائيرزقيفاطمة39371614

(ة)ناجح مزدوجابتدائيخالديفاطمة الزهراء39471616

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالدقاقيفاطمة الزهراء39571617

(ة)ناجح مزدوجابتدائيملتزميفاطمة الزهراء39671620

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالسديقفاطمة الزهراء39771621

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمومنفاطمة الزهراء39871624

(ة)ناجح مزدوجابتدائياالزهاريفاطمة الزهراء39971627

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبنساهلفاطمة الزهراء40071629

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعلوي املوجبيفاطمة الزهراء40171634

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبلمليانيفاطمة الزهراء40271639

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمرشودفاطمة الزهراء40371643

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمناففاطمة الزهراء40471649

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالجلوليفاطمة الزهراء40571651

(ة)ناجح مزدوجابتدائيقاديريفاطمة الزهراء40671652

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالساهليفاطمة الزهراء40771656

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحمداويفاطمة الزهراء40871659

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحمديفتيحة40971670

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعجميفتيحة41071671

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحميفتيحة41171672

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمترجيفتيحة41271673

(ة)ناجح مزدوجابتدائياملنيانيفتيحة41371677

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالرازيفتيحة41471683

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحمراويفدوة41571686

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبشارفدوى41671687

(ة)ناجح مزدوجابتدائياملستفيدفدوى41771690

(ة)ناجح مزدوجابتدائيواعظفدوى41871691

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبنغالبفدوى41971692

(ة)ناجح مزدوجابتدائيلعروص يفدوى42071693

(ة)ناجح مزدوجابتدائيزروالفدوى42171694

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفرشوخيفردوس42271696

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفريزفهد42371698

(ة)ناجح مزدوجابتدائيخالقفؤاد42471699

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالسربوتيفؤاد42571700

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعزيفوزي42671704

(ة)ناجح مزدوجابتدائيموهيبفوزية42771705

(ة)ناجح مزدوجابتدائيأغزيلفوزية42871708

(ة)ناجح مزدوجابتدائياليزيديفوزية42971713
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سطات: المديرية 

(ة)ناجح مزدوجابتدائيراسيدفيصل43071715

(ة)ناجح مزدوجابتدائيقنداديقاسم43171716

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفتحيكريم43271720

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالبيعاويكريمة43371721

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالثائبكريمة43471723

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعرامةكريمة43571724

(ة)ناجح مزدوجابتدائيشوقيريكريمة43671725

(ة)ناجح مزدوجابتدائياجبيلوكمال43771739

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالكالخيكوثر43871746

(ة)ناجح مزدوجابتدائيوضيحكوثر43971749

(ة)ناجح مزدوجابتدائيهاشميكوثر44071752

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحبيبكوثر44171754

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبندةلبنة44271758

(ة)ناجح مزدوجابتدائيجناتيلبنى44371759

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالساخيلبنى44471761

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالرباحيلبنى44571762

(ة)ناجح مزدوجابتدائيناصفلبنى44671765

(ة)ناجح مزدوجابتدائيخلوقيلبنى44771767

(ة)ناجح مزدوجابتدائيطنجيلحسن44871772

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعوادلطيفة44971785

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالضحىلطيفة45071786

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبحاتلفنون45171789

(ة)ناجح مزدوجابتدائيخلوفملياء45271796

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمسافرليلى45371809

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمصالحيمارية45471828

(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيمحررمجيد45571833

(ة)ناجح مزدوجابتدائيجوالليمحسن45671843

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالحنكيمحفوظ45771844

(ة)ناجح مزدوجابتدائيانوارمحمد45871845

(ة)ناجح مزدوجابتدائينبويمحمد45971848

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالنيض يمحمد46071851

(ة)ناجح مزدوجابتدائييزيدمحمد46171859

(ة)ناجح مزدوجابتدائيباللمحمد46271862

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالكوراريمحمد46371864

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسجيدمحمد46471865

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالغندوريمحمد46571870

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالفاتحيمحمد46671871

(ة)ناجح مزدوجابتدائيزهوانيمحمد46771873

(ة)ناجح مزدوجابتدائيغربيمحمد46871876
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الئحة النتائج النهائية

سطات: المديرية 

(ة)ناجح مزدوجابتدائيأميرمحمد46971877

(ة)ناجح مزدوجابتدائيناتجمحمد47071882

(ة)ناجح مزدوجابتدائيكلفاظمحمد47171887

(ة)ناجح مزدوجابتدائياالبليمحمد47271899

(ة)ناجح مزدوجابتدائيدهيبةمحمد47371908

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالبوراويمحمد47471909

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعامليمحمد47571920

(ة)ناجح مزدوجابتدائياكراريمحمد47671927

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحريزمحمد47771939

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالجوهاريمحمد47871961

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبردانمحمد47971965

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمعطوفمحمد امين48071966

(ة)ناجح مزدوجابتدائينبيل سبيحيمحمد48171971

(ة)ناجح مزدوجابتدائياملودنمحمود48271972

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبلكوشمراد48371980

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبياضةمروان48471983

(ة)ناجح مزدوجابتدائيغندورمروان48571984

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعالميمروان48671986

(ة)ناجح مزدوجابتدائيامزيلمرية48771987

(ة)ناجح مزدوجابتدائيلحسوكمرية48871988

(ة)ناجح مزدوجابتدائيكرمالمريم48971991

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعوانمريم49071992

(ة)ناجح مزدوجابتدائيرزوقمريم49171993

(ة)ناجح مزدوجابتدائيرزواليمريم49271994

(ة)ناجح مزدوجابتدائيشهيدمريم49371995

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسالمةمريم49471998

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالظاهرمريم49571999

(ة)ناجح مزدوجابتدائياملجاطيمريم49672001

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعماريمريم49772004

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحنينمريم49872005

(ة)ناجح مزدوجابتدائياليموسمريم49972006

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفاضلمريم50072009

(ة)ناجح مزدوجابتدائيزوبيرمريم50172011

(ة)ناجح مزدوجابتدائيلعيش يمريم50272012

(ة)ناجح مزدوجابتدائيواعزكيمريم50372014

(ة)ناجح مزدوجابتدائيازملاضمريم50472019

(ة)ناجح مزدوجابتدائيميعاديمريم50572026

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعميدمريم50672037

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسعيفمريم50772045
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سطات: المديرية 

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبورزكيمريم50872047

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبلكوطمريم50972049

(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيالغريبمريم51072052

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحارثمريم51172053

(ة)ناجح مزدوجابتدائيشاكرمريم51272054

(ة)ناجح مزدوجابتدائياليتيممريم51372059

(ة)ناجح مزدوجابتدائياسنيدمريم51472060

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبنضراويمريم51572066

(ة)ناجح مزدوجابتدائيابوالوفاء االدريس يمريم51672067

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبويةمريم51772068

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالشاونيمريم51872069

(ة)ناجح مزدوجابتدائيكرممريم51972070

(ة)ناجح مزدوجابتدائيقاهرالخيلمريم52072071

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمليانيمريمة52172073

(ة)ناجح مزدوجابتدائينايت س ي بهامصطفى52272080

(ة)ناجح مزدوجابتدائيديانمصطفى52372081

(ة)ناجح مزدوجابتدائيلواتيمعاد52472090

(ة)ناجح مزدوجابتدائيخديجةمعيش52572094

(ة)ناجح مزدوجابتدائيوراقمالك52672095

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفارض يمليكة52772099

(ة)ناجح مزدوجابتدائيابوالهدىمنى52872106

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالترابيموس ى52972116

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحبيب هللاميلودة53072121

(ة)ناجح مزدوجابتدائيهادنيمينة53172127

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالهيسوفنادية53272135

(ة)ناجح مزدوجابتدائيملزيوقنادية53372136

(ة)ناجح مزدوجابتدائيايوزينادية53472137

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالشعيبينادية53572139

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبوطحيشنادية53672144

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعراكنادية53772145

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعبد الغني االدريس ينادية53872149

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسفيرينادية53972153

(ة)ناجح مزدوجابتدائيشوقينادية54072156

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحتيمنادية54172163

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبعزاوينادية54272164

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبلوعدودينازك54372165

(ة)ناجح مزدوجابتدائيجادينبيل54472171

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبختينجاة54572178

(ة)ناجح مزدوجابتدائياكميرنجاة54672185
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(ة)ناجح مزدوجابتدائيانحيلينجاة54772186

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحساننجاة54872187

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفيرابينجوى54972193

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعزيز االدريس ينجية55072201

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبوكرفاوينزار55172205

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسعيدنزهة55272206

(ة)ناجح مزدوجابتدائيكريمنزهة55372217

(ة)ناجح مزدوجابتدائيأبوقرعةنعيمة55472241

(ة)ناجح مزدوجابتدائيزنيبرنوال55572243

(ة)ناجح مزدوجابتدائيخالصنوال55672245

(ة)ناجح مزدوجابتدائيرمدينورالدين55772256

(ة)ناجح مزدوجابتدائيبومرواننوفيسة55872266

(ة)ناجح مزدوجابتدائيمسواكيهاجر55972267

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعمرانيهجر56072277

(ة)ناجح مزدوجابتدائيارهوني لزعرهدى56172282

(ة)ناجح مزدوجابتدائيابن املكيهشام56272295

(ة)ناجح مزدوجابتدائيينطيبيهشام56372296

(ة)ناجح مزدوجابتدائيجابرهناء56472305

(ة)ناجح مزدوجابتدائيسريعهند56572307

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعمراويهند56672308

(ة)ناجح مزدوجابتدائيميساويهودى56772314

(ة)ناجح مزدوجابتدائيايت الريوافى56872317

(ة)ناجح مزدوجابتدائيحدانيوفاء56972334

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالشعبيوفاء57072337

(ة)ناجح مزدوجابتدائياملسعوديوليد57172346

(ة)ناجح مزدوجابتدائيعطاريياسين57272363

(ة)ناجح مزدوجابتدائيموشافيياسين57372365

(ة)ناجح مزدوجابتدائيليالنياسين57472370

(ة)ناجح مزدوجابتدائيخلفيياسين57572372

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعمارييسرا57672383

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالوردييوسف57772389

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالهيبانييوسف57872397

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالطاهرييونس57972414

(ة)ناجح مزدوجابتدائيكندوديونس58072417

(ة)ناجح مزدوجابتدائيفرتاحييونس58172420

(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعمرانييونس58272421
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(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيحيمررانيا1120001

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيفنانملياء2120002

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائييمينشيماء3120003

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائينضيمكريمة4120004

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائياملشكورمونية5120005

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيالسامايوب6120006

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيعزوزيرجاء7120009

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيشادليزينب8120011

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيبوقرابحمزة9120020

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيغاريبمريم10120023

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائينافعايمان11120027

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيالسوقعمر12120028

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيحفزينب13120029

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيرحوامال14120031

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيالحمداويحورية15120035

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيالحضريحسناء16120051

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيصادقيسعيد17120056

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيلواحماجدولين18120062

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائياكراريانس19120064

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيدوشمحمد20120067

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيلقباقبي اليعكوبيحنان21120081

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيالدينكوثر22120086

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيشيبوبصفاء23120088

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائياسمةيسرى24120092

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيعطيةكريمة25120094

(ة)ناجحمزدوجالتعليم االبتدائيبكبيرمريم26120100
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