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ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنفضولسكينة1050048

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأكرديمينة2050009

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالتاغيخولة3050014

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكراميزينب4050081

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالتوميرندة5050015

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشوقيوفاء6050064

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياكنانجهاد7050010

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيورضانفاطمة8050100

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيامليداويوفاء9050037

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالنداديبشرى10050038

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكنعانرشيدة11050083

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالفيالليبشرى12050030

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياتسافتعمر13050003

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبيابةمحمد14050069

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالشرفيحليمة15050024

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعسليمصطفى16050029

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبهاجبشرى17050049

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلبشيرمحمد18050084

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيضريسمريم19050065

ابن امسيك(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيازامشيماء20050001

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
ابن امسيك: المديرية 
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سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيالزهراويمريم1080363

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيقربالنعيمة2080335

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيغنضورزينب3080166

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيالضاويأمينة 4080179

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيجرفيغزالن5080047

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيملينابراهيم6080079

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيأبو القاسيطحسناء7080094

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيالواسعامينة8080132

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيبوسحبزينب9080176

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيجهازحمزة 10080130

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيموس ىعبدهللا11080001

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيالزيدينادية 12080024

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيايكوتسلمى13080017

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيالبومسهوليفردوس14080275

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيهروالفاطمة الزهراء15080098

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيالوالدي كوثر16080043

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيعصامهناء17080065

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيسامحأميمة18080329

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيبن الطالبوفاء19080251

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيسهمانيشيماء20080008

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيبودهب امينة 21080159

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيفكاكنجوى22080151

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيفكارشيماء23080083

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيالبختيفوزية 24080028

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائي السطيشادية 25080346

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيالعريبيإنصاف26080073

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيمحرمفاطمة الزهراء27080022

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائينحدوسفيان28080013

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائياملعلمهدى29080085

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيالعرشا ويفا طمة الزهراء30080002

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيفهميفاطنة31080206

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيجابرجميلة 32080365

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيحوض يامال 33080102

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيالفائقزينب34080126

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيجرافسكينة35080182

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيابن الفقيهصفية36080057

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيققوشمحمد37080389

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيكبليسلمى38080016

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائياشبناتمنال39080155

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيمرادحنان40080144

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيتغولت ونميرفاطمة41080064

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيفيتاسفدوى 42080012

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيالوداعامينة43080062

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيهواريزكرياء44080027

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سيدي البرنوصي: المديرية 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سيدي البرنوصي: المديرية 

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيقنبرفاطمة الزهراء45080119

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيالفايداسماء46080309

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيحجيالهام47080334

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيابويفاطمة الزهراء48080007

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيتوانصفية49080005

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيفسيخسفيان50080387

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيصربعبدالغني51080131

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيصاخيدليلة52080040

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيامحمديمليكة53080400

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيشيهوبوجدان54080104

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيبوشيوع الجوهريوفاء55080003

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائياجعيطرضوان56080323

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيوابابمريم57080220

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيجامةوفاء58080212

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيورديصابرين59080372

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيحضريحمزة60080351

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيلغالغوجدان61080391

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيبخوتإيمان62080081

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيكرطومي االدريس يمحمد63080397

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيملرونيأنيس64080195

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيمنتصريأسية65080009

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيالتباعيعزيزة66080280

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيمسوس يدالل67080146

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيغنضورهدى68080143

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائينمزركالسعدية69080153

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائي بياضأشرف70080037

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيبن محمدعبد الغفور71080172

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيبوشمةسومية72080361

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائياخريبشايمان73080200

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيمتاويسلمى74080364

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيالجناتيسعيدة75080221

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيناديةالتيزكي76080186

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيتجضةملياء77080055

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيباريسكينة78080004

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيبوخورصنزهة79080135

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيغفيرنادية 80080347

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيالطاهجهند81080189

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيبنايخديجة82080045

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيبنطاهرعائشة83080207

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيلبدوريعبد الحق84080326

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيأجكونحنان85080209

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيبيديعبد الكريم86080018

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائياليقينيمريم87080321

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائياملشرفيمصطفى 88080384
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سيدي البرنوصي: المديرية 

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيحاتميفاطمة الزهراء89080074

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيبازيريفاطمة الزهراء90080097

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائياملليحكريمة91080169

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيعلميجهان92080230

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيكمونمريم93080035

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيامداحاسالم94080107

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيشافيسكينة95080059

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيخرموديزينب96080076

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيخطابينادية97080148

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيشوقيهاجر98080006

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائيصوامسكينة99080214

سيدي البرنوص ي(ة)ناجحمزدوجابتدائينجاحمنى100080088
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سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوخاللعواطف1121011

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعاقلامينة2120225

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبن دحمانسليمة3120712

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالداوديخديجة4120462

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحيدارحفصة5120380

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيماهرشيماء6120787

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالسعديمنى7121355

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعمراويشيماء8120786

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبيضخديجة9120482

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالتائبرضوان10120553

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشفيقسناء11120736

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلعنانيعزيزة12120991

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعدنانحنان13120419

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيترابيحفصة14120381

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعثمانرشيدة15120547

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالغزالنيسمية16120715

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحلويخديجة17120463

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنعايشةعلية18121001

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخراسفاطمة الزهراء19121076

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحتوتواحالم20120034

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدهبيصفية21120807

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحجوبينجوى22121407

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعلويحسناء23120365

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعوادهند24121480

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصدوقسكينة25120693

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعمارييوسف26121543

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالهاشميعثمان27120956

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصبارغزالن28121017

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياتمزيلتنادية29121377

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخبابيابراهيم30120023

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصابرهدى31121470

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجبرانسناء32120726

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفراديزينب33120617

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرابحفاطمة34121040

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالكيردحسناء35120375

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعباريحميد36120410

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالهراممارية37121196

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيغزاليزهرة38120580

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصحيحخالد39120449

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيقرش يعبدالصمد40120925

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيتابتيهاجر41121456

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالطويلفاطمة الزهراء42121072

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيادريس ي خضراويحسام 43120341

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالشلحاويرشيد44120536

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سطات: المديرية 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سطات: المديرية 

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزهراويفاطمة الزهراء45121069

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيقمصانوفاء46121502

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفتاحخديجة47120495

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبن عبد السالموداد48121495

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعنانسارة49120624

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالسندوبيسوكينة50120766

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيذاكرمريم51121300

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفنيرضوان52120555

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيريحيفاطمة الزهراء53121070

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيملكاحمد54120001

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفوازفاطمةالزهراء55121100

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحرفيمحمد56121208

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسالمةهجر57121465

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلواتيمريم58121329

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحلميسكينة59120703

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكبوريالزهرة60120112

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشكورامان61120202

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنزهورنجوى62121405

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمطيعياسين63121516

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبمعروفرشيد64120544

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعبس يخديجة65120461

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيطهزينب66120597

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفارض يهاجر67121458

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعابدرضوان68120554

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياغلسكينة69120692

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشكريأيوب70120271

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبديعبوشرى71120304

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشبيهمصطفى72121333

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزرقونيهاجر73121457

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجبرانامين74120219

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبندروشسكينة75120687

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيامللكيعزيز76120979

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياعنيبةحمزة77120398

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيقرموطيسهام78120744

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيموسوفحكيمة79120388

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخبزىفاطمة80121065

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملتقيفاطمة الزهراء81121071

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيناصورعبد العزيز82120877

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفجرمنير83121360

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلحكيموفاء84121506

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيابريطلامال85120197

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهينوبأنس86120246

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيواعظسعيد87120657

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحودةفا طمة88121035

54 من 6 الصفحة



التكليف مديريةالنتيجةالتخصصالسلكالنسباالسماالمتحان رقم.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سطات: المديرية 

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبهجةيحيى89121537

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوطحيشسهام90120746

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعريفسفيان91120681

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعواطفسكينة92120698

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأبوالشرفياسين93121518

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياجوفاطمة الزهراء94121093

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيايت لعضمتعيشة95121012

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشبهيبهيجة96120294

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصبيحصحر97120806

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحنصاليزينب98120610

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياالرياشياسين99121517

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلكالعيأحالم100120036

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملترجيسارة101120621

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفائدمريم102121311

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصبوحغريبة103121013

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعقيلمحمد104121277

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزهرمريم105121330

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياماليدونية106120517

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالزاويإبراهيم107120029

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينظيفيحسناء108120373

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالروساقيمروان109121293

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيغاليهجار110121463

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشعبينوصير111121452

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعرباويسكينة112120697

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشريش يهشام113121472

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيطاءزهيرة114120587

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيستاتيعبد الرحيم115120865

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدروش يياسين116121519

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالفتحاويسكينة117120691

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالفاطيميالزهراء118120109

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخربوشعبدالرزاق119120922

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعسيليعمار120121003

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينصيريرشيد121120537

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالرباحيسناء122120741

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبيطسفيان123120680

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالباهيحسناء124120360

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجمالعبد الفتاح125120887

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائي محفوظسعيد126120667

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبلمعلمفاطمة الزهراء127121079

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملهديرودا128120565

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجبرانزكرياء129120573

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيتايكاملصطفى130120153

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلبطيميسعاد131120636

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمنارامينة132120226

54 من 7 الصفحة



التكليف مديريةالنتيجةالتخصصالسلكالنسباالسماالمتحان رقم.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سطات: المديرية 

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدحمانيعادل133120832

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالهاديخديجة134120481

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكانونيلطيفة135121178

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلطفهاجر136121459

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعالمياسماء137120068

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبقداويوفاء138121500

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالجليليحليمة139120391

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائييماويحياة140120444

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعتيقماجدة141121194

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجاحضحياة142120443

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلشهابفاطمة143121064

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكوتاليلى144121190

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهريرةمحمد145121273

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبشارمحمد146121228

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلبارديامينة147120227

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبن عوامةسكينة148120689

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالريقاسالم149120066

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبطياملصطفى150120158

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجرمونياناس151120239

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالصادقيسارة152120622

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدحمانيحفيظة153120382

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيطلحاويزكرياء154120569

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالشهيبيسناء155120742

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبركةغزالن156121014

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجوهرسكينة157120690

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمكنونايوب158120270

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبليطأحمد159120058

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيركابالهام160120185

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمرشدبشرى161120289

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحيبحنان162120430

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياحمريكوثر163121149

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيباهيمرية 164121297

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينسابوريغيتة165121031

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالرباحينادية166121391

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياجعيطسهيلة167120764

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعماريحسن168120342

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنلوزةفاطمة الزهراء169121080

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحسانخديجة170120010

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالفوزاويسهام171120748

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسميحمحمد172121222

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالسنينيسعاد173120643

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيطاهرفاطمة174121062

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيقصبينجوى175121406

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمهداويحمزة176120395

54 من 8 الصفحة



التكليف مديريةالنتيجةالتخصصالسلكالنسباالسماالمتحان رقم.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سطات: المديرية 

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوفقاويعبدالعالي177120929

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأكنوكغيثة178121032

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلعوجسناء179120723

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالرباحيكريمة180121137

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفؤادزينب181120601

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجلولنوال182121434

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفنديسارة183120627

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرافقسعاد184120642

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفايزيونس185121564

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالسعوديفاطمة186121058

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملهيريليلى187121192

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيدقاقسفيان188120683

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعسلوجسعاد189120633

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشريفشموس190120784

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرشيدمحمد191121242

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجيافاطمة192121045

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحارتيفاطمة الزهراء193121094

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبوعيش يأحمد194120052

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمرض يعبد الوهاب195120903

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيديجيلحسنية196120378

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشلواشخديجة197120467

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمفتوحعبدالواحد198120951

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمهذبسفيان199120684

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملرتاحيابراهيم200120024

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيغالمنوفل201121453

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسراج الدينحفيظة202120383

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينصريإحسان203120033

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمكنونزكرياء204120568

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلطيفةاكمير205120095

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلفنوشفنيدة206121121

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزوهيرحمزة207120408

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياالوينزهة208121415

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمنسودحنان209120422

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدحمانيمحمد210121218

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيايمانوسام211121497

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحرفيحياة212120442

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبرديوئام213121491

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيميساويزينب214120591

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسمحانمريم215121328

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيموحيديسلمى216120708

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسيوطيأحالم217120037

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسكسيويأشرف218120091

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالرحاليسعيد219120659

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزعيم زواناتفاطمة الزهراء220121087

54 من 9 الصفحة



التكليف مديريةالنتيجةالتخصصالسلكالنسباالسماالمتحان رقم.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سطات: المديرية 

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبومنيإيمان221120264

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملروانيبشرة222120283

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهوارخديجة223120464

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمساعدمحمد224121211

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحمدي علويحياة225120441

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسميرأمين226120224

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملحبإسماعيل227120082

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيركراكيخولة228120509

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحميل الدينفاطمة الزهراء229121074

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلعبوش يأحمد230120057

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالتابتزهيرة231120588

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعماركوثر232121153

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفقهيوصال233121498

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأديبخولة234120508

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعابديصالح الدين235120811

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالرحانيفاطمة236121042

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيابو رزقجميلة237120327

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحفاضحسناء238120374

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهاللمنعم239121353

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوحدانيسارة240120620

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيغفورابتسام241120015

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكزيريسومية242120769

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالوردييونس243121567

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالقاسميزينب244120596

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعلجةعبدالرحمان245120916

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحركاتفاطمة الزهراء246121075

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأفانديجيهان247120336

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحسكاملهدي248120161

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبندةسهام249120747

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالوافيسعيد250120665

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالشيخوفاء251121499

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالشاميالحسين252120106

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمعنانياسين253121536

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحسنيفاطمة الزهراء254121095

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعزوازينوهيلة255121455

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعماريالياس256120195

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيولدعبخديجة257120502

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبزطامعبد الرحيم258120867

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبلحارتيياسر259121511

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهدانفاطمة260121052

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفخاريسعاد261120648

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحومانوفاء262121504

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمشهوررشيدة263120550

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالكرواوينسيمة264121421
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سطات: المديرية 

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالغازيجهاد265120328

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحراتياميمة266120213

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالهوفخديجة267120487

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبشكاضسارة268120619

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيموباركمريم269121313

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوسمايوصالحة270120803

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحليميرشيدة271120011

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمنصوريليلى272121186

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأيت الفاطمينزهة273121413

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبريكس يصوفيا274120819

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيغزوانوداد275121494

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفهيمحسن276120354

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوديفاطمة277121038

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملوليبدر278120279

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحافظهدى279121466

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيناعيةفاطمة280121053

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالزاهديمحمد281121213

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوخاريسومية282120773

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهاللمحمد283121274

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحلواناحمد284120040

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأكدالأمين285120222

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحبش يالهام286120179

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمجديبوشرى287120300

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلعموريزكية288120577

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالهبطيكوثر289121152

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفوزياميمة290120212

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائييطاحعبداللطيف291120940

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبازرجاء292120524

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيموجيبيسهام293120745

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبوعيش يعبد الوافي294120902

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالسالميعمر295121007

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسالمياملصطفى296120138

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيتوفيقرقية297120564

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمعتزشيماء298120795

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسعوديتورية299120312

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحالويسميرة300120720

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيقاسمعبد اإلله301120849

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفقريمعاد302121345

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشلهاويصالح الدين303120812

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياليقوتيفاطمة الزهراء304121073

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنعاللمحمد305121216

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوطاهرهند306121487

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعسريوفاء307121501

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالتوزريمحمد308121226
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التكليف مديريةالنتيجةالتخصصالسلكالنسباالسماالمتحان رقم.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سطات: المديرية 

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحيمراملهدي309120162

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعاطفابتسام310120021

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمانيعصام311120993

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبازيحنان312120425

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمشهودخالد313120456

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحداويعبد القادر314120888

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخليلالبداوي315120096

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشرغاويمريم316121302

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوسلهاميوسف317121559

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيقصبيفدوى318121118

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالساعيياسين319121523

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمسعودينزهة320121414

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملعروفيبشرى321120285

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملودنفاتيحة322121037

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيابوزهرةسمية323120718

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياكوزولضحى324120821

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالنعيميمحمد325121270

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياكجوفسلمى326120705

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعيشوريالسعدية327120122

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصفي الديناسية328120085

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيدحانفاطمة329121051

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياجعيديالسعدية330120127

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحبخديجة331120483

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيموهلهلشيماء332120788

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيناجيميسعيدة333120676

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحديدمحمد334121238

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحطبيعبد الحكيم335120856

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزيتونيحجيبة336120340

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالفاتحيسعيد337120656

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيتائبمحمد338121221

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبريقكريم339121135

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرزقيخديجة340120469

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبوراويزينب341120612

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالضاويسعاد342120644

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسهيرحمزة343120401

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخمليششيماء344120792

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيغانيمحمد345121261

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيقمحيتوريا346120311

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصحاايمان347120248

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعباس يكوثر348121158

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبيدارالحسين349120105

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعصفوريابتسام350120017

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنيوسفصبرين351120805

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرضوانأسية352120088

54 من 12 الصفحة



التكليف مديريةالنتيجةالتخصصالسلكالنسباالسماالمتحان رقم.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سطات: المديرية 

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالغواتسكينة353120699

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحريرياسين354121529

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمباركنجيب355121409

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوهاللسعد356120651

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكاملزهيرة357120589

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبدرالدينسمية358120716

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعظيميعبد الناصر359120897

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالشتيويفاطمة الزهراء360121086

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفائقزكرياء361120570

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبندريوشسكينة362120696

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشهيرخديجة363120490

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمرض يفتيحة364121108

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيموفقخديجة365120485

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزينبغواتي366121030

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالقماحزينب367120595

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنانزهيرة368120586

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلعيونيغزالن369121024

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالغدوس يكريمة370121138

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالسعديأمال371120201

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعاهلكريمة372121139

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفالحنادية373121380

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالنوريامحمد374120207

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنسنسفوزية375121127

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملكتفيهشام376121476

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوصفيسكينة377120686

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمبردحكيمة378120387

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعمادوهيبة379121510

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبلغنيخليفة380120505

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدخيص يحبيبة381120338

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعزياحمد382120043

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحمداويفدوى383121114

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياوحينيحليمة384120390

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعكريغزالن385121029

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفهميأحمد386120049

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعش يحسناء387120368

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجوهرانس388120245

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمويجحميد389120411

سطات(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبلحفيانخديجة390120470
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بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسوفيكريمة1140323

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزروالفدوى2140311

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالغريبيعلية3140154

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعراجيمريم4140355

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحداديفدوى5140059

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالفجرينعيمة6140162

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحمرانيكوثر7140067

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالزراعيعفاف8140094

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلطيف توفيق 9140409

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصوالحيفاطمة10140341

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحميدالدغمي11140289

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحرشانيسهام12140061

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيدنيسمية13140296

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحدوميإلهام14140060

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعالليابتسام15140147

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرفقيفاطمة الزهراء16140305

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأمسعديسارة17140213

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينظيف وداد 18140466

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالفرشاخيفتيحة 19140163

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحريزيخديجة20140279

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالليتي فاطمة 21140179

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبن الشوافسميرة22140245

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمجدوبسلمى23140430

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعماريفاطمة الزهراء24140149

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسروتيايوب25140316

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأغوتانسومية26140020

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلغواطيكنزة27140411

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخيارعثمان28140293

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزوانسعيدة29140312

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمهبوتزهيرة30140452

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزرايديخديجة31140309

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيناصحسلمى32140460

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنلكردرشيد 33140255

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفتيحةسليماني34140378

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعافيبوشرى35140139

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياالدريس يمحمد الحبيب36140028

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبدراويفا طمة37140233

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات
(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
بنسليمان:المديرية 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات
(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
بنسليمان:المديرية 

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعماريونس38140369

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوخرواعةمصطفى39140259

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعليوينوال40140366

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالشاويمحمد41140116

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزيدانإلهام 42140313

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالجالبيعبد الكريم43140048

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعيدأسماء44140153

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيازواقوئام45140017

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالسيوادنجاة46140113

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالخديمسهام47140070

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالطعميهند48140137

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبرةالياس49140235

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبالفالجفاطمة الزهراء50140231

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملخروطفاطمة51140184

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفالحيسناء52140382

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشفاعكوثر53140329

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنعمربهيجة54140253

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالقاسميهدى55140167

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشهيبينوال56140332

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكفيلأمينة57140397

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعنبريمريم58140372

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمبروكيعبد اللطيف59140427

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيامعيطسكينة60140219

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالراشيديفدوى61140081

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعسولييوسف 62140143

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفيجرحسناء63140384

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبيدعفاف64140350

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبراويمحمد65140234

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحدوياسين66140278

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالزاهدخديجة67140091

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلوزيخديجة68140421

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيازكرارفاطمة69140016

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملباركيالشعيبية70140181

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمساعدصوفيا71140441

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملستورسلمى 72140185

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالورياكليليلى73140207

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبرشيش نضال74140236

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملشرافيبناني75140187

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمساعفخديجة76140442

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكموجهان77140400

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينوريرضوان78140471
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات
(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
بنسليمان:المديرية 

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوجيه عبد الحكيم 79140478

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعالليوسيمة80140148

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيقاسميعثمان81140387

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيدريدرالسعدية82140294

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالكساليكريم83140174

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسناويحنان84140322

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالفاتحيحسن85140158

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعماروشادريس86140370

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبالرحمونفاطمة      87140229

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيقريبرضوان88140389

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشهبونغزالن89140331

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبن ايعيش اكرام 90140246

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياالصفرعصام91140029

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبرهوميزينب92140238

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياحساس يسهام93140011

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلبهيخالد94140419

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيطيابحمزة 95140342

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالصالحيابراهيم96140130

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسراجيسناء97140315

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملعمريمحمد98140189

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمةأشن99140377

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالزاكيمحمد 100140090

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينعيمخلود101140467

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعاطففاطنة102140345

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنطالبةمراد103140251

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيغزالفاطمة الزهراء104140374

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالخاتيغزالن105140069

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكعابيفتيحة106140396

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحميبديعة107140288

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزيدةبوشرى108140314

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعباس يرضا109140140

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالرشائيشزهراء 110140084

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعركامنزهة111140357

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالصديقيسميرة112140133

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشاقورعزيز 113140326

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالراشقفاطمة114140080

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالكاويليلى115140171

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشاقوربهيجة116140325

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعرعاريمحمد117140356

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائي بونوة  اسماء118140004

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالتايكعائشة119140042

بنسليمان(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياطليكعثمان120140018
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موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيإدريس يشرف106204

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيربيعنسرين206540

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالفضيلنجوى306424

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياحويدشايمان406251

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبيادسعيد506240

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاضلكنزة606568

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيامكناسسارة706332

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيتارغليليايمان806224

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبومعيزهاجر906467

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائييسيرمحمد1006550

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنشرقينعيمة1106242

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالباديويعائشة1206510

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمذكورعبد الرحيم1306248

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمنتظارفاطمة1406624

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملحجوبيسعاد1506599

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبهاديرشيدة1606244

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحريريمربم1706693

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوسالمابتسام1806279

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلكسوارليلى1906338

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوعالميشيماء2006554

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالصافيياسين2106370

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالخيميأسماء2206493

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوصافيحليمة2306201

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوضاضرحمة2406420

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياعكيلوجمال2506262

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعزيفزينب2606294

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعطةابتسام2706530

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالشافعيمريم2806215

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمواحيديخديجة2906238

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرفيقفدوى3006541

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيباملهديسكينة3106321

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحاجيمصطفى3206292

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالكويطمحمد3306302

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحريش يخديجة3406596

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالسكوريرجاء3506394

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيروبينفتيحة3606438

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعطوانيسعيدة3706312

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفايديحنان3806299

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبحريحسن3906428

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعطاويخديجة4006451

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيامصافيامال4106687

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيميمونسارة4206697

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحالجيامين4306481

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينيدعبوأيوب4406594

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعزميسميرة4506260

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعلميصفية4606311

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات
(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
موالي رشيد: المديرية 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات
(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
موالي رشيد: المديرية 

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمسافيعزيزة4706403

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرطيقعفاف4806507

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحاجبرجاء4906696

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشحيطمريم5006627

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحاسينسلوى5106356

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمشكورزينب5206246

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعقيلخديجة5306716

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمرحومفاطمة الزهراء5406434

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينظيفسارة5506475

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأحجاممينة5606617

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأزركاننرجس5706426

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوحيدمريم5806659

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأوفقيرحسن5906606

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمجهوديوسف6006560

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصغيرلبنى6106326

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالجهادخولة6206386

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبلهانيايوب6306228

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيضبليسفيان6406357

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلحميديسناء6506618

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيانوادرفاطمة6606538

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأوسموكنفاطمة الزهراء6706291

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبالويهدى6806497

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزريقكريمة6906218

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيابو الوفاءعبد اإلله7006404

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالكويطأمينة7106411

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوحيدليلى7206387

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعقبةأسماء7306611

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوحبالهام7406247

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكرض يحياة7506216

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملعتمدفاطمة الزهراء7606700

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياليحياويملياء7706336

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزهيرسلوى7806586

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوكيودحنان7906280

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياعويرةفوزية8006268

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمطرازسارة8106440

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياميساتكوثر8206448

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيانحيالالبشير8306707

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالناصريخديجة8406236

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيطهنورة8506423

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالصنهاجيكوثر8606471

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملحمديكوتر8706360

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالشيخابتسام8806651

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينفاعمصطفى8906719

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوملعلمامينة9006640

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعديوليد ايت9106558

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفرحاتخديجة9206524
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات
(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
موالي رشيد: المديرية 

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمرزاقفاطمة9306263

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصبونجيخالد9406557

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبن املقدمفاطمة9506261

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالغواتنادية9606205

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعراشمريم9706320

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالوالديأسامة9806585

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمومنعبد الصمد9906392

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجمالالحيرش10006709

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحباتيحسناء10106405

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيقصابمريم10206377

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجمالمصطفى10306595

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحوزيهدى10406350

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيازكرياسماء10506306

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالنعانعيعمر10606523

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحسميمليكة10706623

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمسعوديرجاء10806443

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيدراعيسناء10906258

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيغوميرخديجة11006375

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملعطاوياملختار11106559

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيموساوياسماء11206515

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيامباركيأسماء11306314

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالجنديوسيلة11406549

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيايت بوهوغزالن11506466

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمنيانيحنان11606613

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيماللمنعم11706522

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملعيناسماء11806584

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيضرضاراسماء11906347

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرحمونسناء12006290

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحدانيلبنى12106382

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيتريدحسناء12206255

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجلوليسكينة12306227

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعوادعادل12406479

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيربيعةجبار12506252

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيدلبيمروان12606207

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدحداحيفاطمة12706430

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالنعيميسناء12806491

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيتوفيقيخالد12906684

موالي رشيد(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصلحيمحمد13006415
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مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيبشرى العسري1110005

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائينبيلةالطوس ي2110024

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسعادهبطي3110090

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيهاجر مروت4110353

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيرجاءاملناوي5110001

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعبد الحقالقوري6110253

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعزيزةرحمان7110247

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمريمأمنهير8110152

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسهامالسالمي9110176

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيخالدفاطن10110249

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسفيانلعبل11110264

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيخديجةبعضا12110181

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيفوزية عزوز13110265

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائييوسفمجكر14110236

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيلبنىولدزهرة15110207

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيجميلةمرزوق16110165

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسارةالعبدالوي17110052

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيهاجرشهاب18110251

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيكريمة الصقري19110129

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعتيقةاملومني20110330

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمحمدالركيك21110229

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائي ياسينرهايف 22110407

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيزينبايت الطالب23110269

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائينجيةالدحماني24110380

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعزيزةعمراني25110235

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمعاذوالف26110029

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائييسرابلعطار27110076

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيملياءاملنصوري28110198

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيالحاجةبوخويمة29110427

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيخديجةالفاتحي30110326

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيغزالنايت بلقاسم31110079

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمريماليماني32110239

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمينةعريش33110349

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيفاطمة الزهراءبهدي34110256

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيبشرىبنعيشة35110392

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعبد الحكيمغاوش ي36110017

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسارةالزوينا37110357

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيحنانلوضة38110487

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيناديةحسني39110171

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيالسعديةالقادري 40110015

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيرجاءوقاش41110255

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسعيدةلخليل42110080

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيبديعة دوالكيفل43110035

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعبدالرزاقبوشاري44110288

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
مديونة: المديرية 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
مديونة: المديرية 

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيفاطمةاجرا45110413

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيأمالالهراز46110168

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيحمزةفضلي47110039

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمحمدإدعليوى48110053

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيأسامةصالحي49110347

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيدنيارحيم50110061

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمينةمقياس51110306

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيفاطمةحمور52110074

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمريمعبوبي53110044

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعليباعال54110028

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيكوثرخصار55110150

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائييسرىرديف56110193

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيأمينحيمي57110092

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسارةاملليح58110174

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيياسينالديب59110388

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسكينةخليل60110120

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمحمداملسعودي61110445

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيايوبلعشير62110258

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعثمانمزراوي63110250

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيحليمةبياض64110348

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسعيدةلغمام65110206

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمحسنخاتم66110329

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيفاطمة الزهراءعلواني67110224

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسارةحداد68110396

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائينجاةايس69110332

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعبدالعزيزالزربي70110480

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيأحمدأديب71110356

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمحمد عكروش72110315

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعبد الهاديأقابو73110423

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعبد الصمدميانة74110167

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيحسناءمرض ي75110292

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيخديجةاالدريس ي76110233

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيأمينأسكور77110471

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيشيماءينتور78110231

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيليلىالعمراني79110030

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعبد االالهبنلعيدي80110192

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيرشيدةالقبابي81110401

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيجواد أبواالنوار82110094

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيفاتحة زينان83110460

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائينرجس اليماني84110064

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيفاطمةالتكماطي85110320

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمجدى بوحمامي 86110304

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيفاطمة الزهراءاليسع87110394

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسعادالزروالي88110426
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات
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الئحة الناجحين
مديونة: المديرية 

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمريمتكني89110049

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائياميمةغواطيب90110190

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائينادية ابراهيمي91110371

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيادريساكبار92110400

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعبد الرزاقراجعي 93110113

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيخالدبوسعيدي94110240

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيأيوبصبري95110370

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائينعيمةدرهم96110227

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمحمدالبشيري97110161

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمجيدة بونوار98110293

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيهاجرمعتمد99110043

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيايوبنعبدهللا100110275

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسوميةاوباد101110208

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيالبشيرالطاهري102110036

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيياسينصامتي103110210

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيفاطمة الزهراءالناجم104110455

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيأمينةالناعومي105110008

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائياللة فاطمة الزهراءسكرات االدريس ي106110284

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء موراد 107110089

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعزيزةوفيق108110211

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيوفاءبلفاس ي 109110395

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيياسين املنصوري110110095

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائياملهديقاص ي111110160

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيحسنيةبنزيني112110359

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائييوسفزبر113110119

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيحليمةزهري114110225

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسميرةنعماني115110020

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعزيزةملباركي116110023

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيياسينبوعزيزي117110158

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيماجدةمنير118110346

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيزينبحرجي119110196

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسعادصعصاع120110045

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيالباتولبنوشن121110110

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيخديجةامطال122110022

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائياميمةعزام123110087

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيكريمةالعدناني124110137

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيبشرىبنسعيد125110126

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمحمدالنياجي126110307

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيفتيحةايخبارن127110070

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعزيزةزربان128110188

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيالسعديةنقاش129110123

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمريم اجعيضر 130110410

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعصامغزالي131110385

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيخديجةالخدير132110151
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
مديونة: المديرية 

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيموالي رشيدأجديك 133110199

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمصطفى أمينادريعة134110003

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمريم طلمزي135110075

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيابتساماملحجوي136110078

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيرجاءلوردي137110244

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائينعيمةالزكوادي138110164

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيهندموساوي139110274

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيفاطمةملبي140110054

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيحسناءمبشور141110169

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيناظرةالصحراوي142110026

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيكوثرضعيف143110323

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيأيوبحداد144110466

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمريمالزهيري145110124

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائييونسمزياني146110223

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعمرأغوليد147110042

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمليكةبلغزال148110217

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيغزالن الهاني 149110212

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمعادالركاني150110316

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسكينة عفيف151110130

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعادلالساكني152110041

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيوجدانمكنوز153110408

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيإيمانمطران154110122

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيكريمةكاوكاو155110104

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيصابراملسكين156110202

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيناديةهاللي157110220

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمريمالشريد158110177

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمحمدابوزيد159110111

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائينجميمينة160110162

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمريمجلول161110105

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعثمانحرفي162110163

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيزهيرالنعومي163110117

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيفوزيةالنعيمي164110200

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسميرة جعفر165110325

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيناديةبيروش166110069

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسكينةسلك167110241

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمريمالروحي168110331

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيحنانابريجا169110252

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيسلمىهتوف170110006

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيحمزةاألشكورة171110057

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيخولةفرنان172110091

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيايوبالريافي173110238

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيأيوب أشناق 174110419

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيحسن السنوس ي 175110420

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائياملهديلغريب176110276
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
مديونة: المديرية 

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيعمراليعقوبي177110148

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيفاطمةمنصاري178110077

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائينورالدينعسراوي179110266

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيالزوهرةالعريفي180110195

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيأيمن خالد181110097

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيخديجةموساوي182110084

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيايمانصدير183110149

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيبوشعيبحاومي184110098

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيزكرياءابوالقاسم185110145

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمريمكتوف186110218

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيزهيربن اسوس187110412

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيفاطمةالزهراءلعميري188110314

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيايمانبوسالم189110215

مديونة(ة)ناجحمزدوجابتدائيمحمدالزيدي190110083
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سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمريم الحجي1162086

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسهامبجاوي2161651

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالفتاح مسعودي3161837

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراء بنعاصم4161929

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعمرمومن5161883

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمهاسالمة6162106

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائييونسايتابا7162284

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصفاءعبدالصمد8161675

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكبورةصادق9161958

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحسنمسعودي10162006

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمريمحادق11162066

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمريمخروبين12162065

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزينباشتكير13161542

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكريمةامللياري14161963

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيليلى الزياني15161995

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبداإللهفقيري16161798

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسوكينةالعامل17161657

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيتوفيقالبناني18161323

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصوفياشعالي19161685

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمعادنفيد20162094

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياسيةاملجند21161161

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخولة حلمي22161473

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمريمحضري23162067

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهشام بوكة24162215

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجمالاإلدريس ي25161334

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأيوبالحدادي26161284

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالعاليمتقي27161823

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءالناجي28161930

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسكينةالبوري29161608

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيتوفيقجناد30161324

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسميةبناني31161621

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينوال الكيحل 32162169

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزينبكوكوش33161536

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائييوسفنعناعة34162257

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكريمةلسان الدين35161962

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكريمة  بلفقير36161968

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوشعيبالراحلي37161311

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيطارقملغاري38161688

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحسنيةالزوين39161178

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالعاليحسان40161826

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبد املطلبمختافي41161775

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهالةبغداد42162195

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءالبيضوري43161925

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحليمةالشرافي44161391

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات
(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سيدي بنور: المديرية 

54 من 25 الصفحة



التكليف مديريةالنتيجةالتخصصالسلكالنسباالسماالمتحان رقم.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات
(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سيدي بنور: المديرية 

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبشرةرايق45161291

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيانسداودي46161262

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرضوان العقلي47161514

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائييوسف بونوار48162278

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيطارقالحمص ي 49161687

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسارةاالبيض50161551

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحسنبن حميدوش51162008

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيايمانبوافر52161269

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفتيحةالصبار53161941

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصفاءحسني54161676

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءملري55161919

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسعاداملكاوي56161560

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاتحةالعسري57161904

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءحجي58161921

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحمزةنواس59161403

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسعادالوافي60161556

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسعيدرضوان61161567

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصارةاراوي 62161673

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحمدفضيلي63162033

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمينةمومن64162115

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالرحيملحرش65161814

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاطنة جناح66161939

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائييوسفالحمري67162258

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياسمهان خطان 68161160

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسعيدةبكار69161593

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائييطوحجلة70162256

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحمدالزمزومي71162019

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمريمزربية72162070

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيغفرانالغالمي73161899

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشهيرة اصباح74161670

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالسعديةالقوييد75161194

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينعيمةالزوين76162164

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزهراءالزيتوني77161520

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة الزهرةخزران78161935

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفتيحةفياللي79161943

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوشرةنظيف الرتمة80161306

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمريم  رميلي81162087

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعثمانالبرداوي82161859

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالرزاق الجعواني83161817

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمباركةبنعوام84162002

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحسنكتيبي85161169

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحمدحسني86162023

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيياسينابيه87162245

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحسنيةأمل88161177
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات
(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سيدي بنور: المديرية 

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحفصاءاالنبل89161375

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفالقتورية90161940

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعائشةزعيميد91161709

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلطيفةالزهاري92161983

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالرزاقحكوش93161818

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءالغزالي94161922

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزهرةملتربي95161526

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفريالخربوش96161950

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحمد دليل 97162051

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينور الهدىحسيني98162175

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسعيدة قندري99161596

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرشيدةالوافي100161502

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبد العزيزحليم101161746

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوفاءكريم102162232

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحليمةغطيس103161398

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمريمالتويرس ي104162068

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأسماءحبوب105161155

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصباحفكار106161674

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيإلهامنصرالدين107161240

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالفتاحأغريب108161834

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسلوىصبار109161614

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأبوالقاسمبلكشور110161130

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحمدالعبال111162017

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزهرة الناجي112161527

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمباركشاهيد113162001

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحمزةبطية114161400

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاتحةقانون115161903

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحليمةاراوي116161395

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراء دينية117161917

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوشرى عطي 118161310

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحمد  لحنين119162037

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفدوىفاضل120161946

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعمروحرمان121161887

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينادية العروي122162132

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيماجدةقدار123161996

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبديعةالعلكة124161289

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهشامبنصردي125162206

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخديجةالبوحاني126161441

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسارة بنبهي127161552

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوساممجاهد128162229

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينزهةبوصلحة129162152

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرشيدشاهي 130161497

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعيس ى أكطيب 131161889

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبد الحقبوخال132161726
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التكليف مديريةالنتيجةالتخصصالسلكالنسباالسماالمتحان رقم.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات
(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سيدي بنور: المديرية 

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعتيقةالرحالي133161854

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحمدمجيدي134162039

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالغنيالزكري135161831

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملصطفىالغزالي136161220

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبديعةالعروي137161290

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالكبيرةاملجيب138161211

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالعاليبن التيس139161825

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكريمةفنيدي140161966

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالرفيع مرزاق141161819

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفراحصديق142161949

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالفاطميبومعزة143161209

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمريةالركراكي144162064

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوحيدالخديري145162223

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبد الرحمانامصالحة146161733

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياعناية دبار 147161163

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمنيربلفاضلة148162105

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخديجةأقبيش149161439

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلطيفةبوعمامة150161981

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشيماء كردي151161672

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعائشةالحبش ي152161708

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالرحيمالجبلي153161811

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلطيفةبن حيدة154161980

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمونيةأيت بوكايو155162110

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائييوسفالطهيري156162268

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحمد التوري 157162053

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيناديةالحفاري158162122

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسعيدةالسالمي159161591

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسماحسلوان160161620

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفضيلةجوبير161161951

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحمدعنان162162012

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينورالدينياسين163162179

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزينب الرئيس    164161546

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيايوبشاد165161278

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفوزيةلعميري166161954

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمريمناسمي167162085

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعادلبنتومي168161695

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعزيزالحيدي169161870

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائييونسحجاج170162286

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحمدعيار171162042

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزين العابدينالسائح172161535

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمرادباعزي173162060

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملصطفىلكناوي174161226

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينور االيمانبارك175162170

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبشرىعيفاني176161295
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات
(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سيدي بنور: المديرية 

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحمدالذهبي177162050

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحفيظبنعزوز178161376

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمةناصر179161914

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخديجةفكري180161459

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسهامالشريفي181161649

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفدوىفرجلي182161948

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيربيعةامزوز183161484

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينسيمةبهية184162157

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيابراهيماملسكيني185161123

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمديحةالسوباعي186162059

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياسماءبنمان187161154

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفخر الدينالقنطاري188161945

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمليكةبوضرس189162097

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبد الكريمفنا وي190161758

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالحفيظزغوان191161803

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبد املجيدالكصعي192161774

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسكينةمسكان193161605

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمباركبلعروس ي 194162000

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبحريةالغياتي195161288

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرضوانالقادري196161511

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلطفيالزبيري197161979

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمريمشاكر198162071

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحسناء مشريق 199161372

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسعيدةدوفيق200161588

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمريمزكدا201162080

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخدوجشتنوف202161437

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرجاءالعيش ي203161485

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزينب العطار204161547

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالطاهرالعصافيري205161202

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحسناءاكريبع206161368

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائي حليمةالجوهري207161113

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسهامهراكة 208161650

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكمالرياض ي209161971

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلوبنىالحجراوي210161986

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعمرقريدل211161886

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاطنةمسيد212161936

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحمدالتوري213162030

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفوزيةالبنوري214161953

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائييونسملشاوري215162288

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحكيمةاملدري216161385

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالحق الرمش217161808

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائييوسفالديهم218162266

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسوميةالقرس219161665

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوردةصفوان220162228
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات
(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سيدي بنور: المديرية 

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالسعديةبيهي221161193

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءفنان222161926

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالديكنعيمة223161185

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخديجةرحمون224161444

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمريماملجالي225162069

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالواحدكربوب 226161850

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيطاموحمدون227161690

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخديجةعزالدين228161447

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمةبلعباس229161911

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحسناعلية230161355

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبد الخالق بكاري231161732

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشكيمقايدي232161669

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيناديةسكين233162119

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخديجة الشرافي 234161470

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيليلىالزيواني235161994

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحمدالخراز236162028

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائييوسفغبار237162274

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكريمةالوراري238161964

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفاطمةسرسر239161908

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيامينةالقدوري240161257

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمجيدصبري االدريس ي241162005

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيدازيةكمال242161474

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسميةصبري243161622

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخديجةالوليدي244161453

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالياسهدية 245161242

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبد الرحيمبنفايدة246161735

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخديجةتميم247161445

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزكرياءمشباك248161519

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعزيزمتوكل 249161868

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخالدسعيف250161429

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخالدفتحي  251161425

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبد اللطيفرشيد252161766

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحسنالسني253161353

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيليلىبن التريعية254161990

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبد الحقمامون255161727

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيغزالن سالل 256161898

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأنسشاشة257161266

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيملياءالحافظي258161985

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجوادمقتصد259161345

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبد اللطيفاالدريس ي260161762

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبهيجةبنيامنة261161300

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعادلمفكير262161697

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينادية الصوفي263162131

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبشرىجالل264161298
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات
(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
سيدي بنور: المديرية 

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبد الفتاحلطفي265161754

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحمزة دليل266161404

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبوداليمسعودي267161166

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفتيحةبوحياة268161944

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأميمةخالد269161250

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالعاطيالبري270161822

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالجبارشهاب271161801

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشكيبعدراوي272161668

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملصطفىالديان273161217

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوجدانالشتيوي274162222

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسلمىرفيع275161612

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرشيدمجيدي276161491

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحكيمةالحو277161387

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمصطفىلغفاري278162092

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهشامصابر279162208

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدإاللهحمدون280161797

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمريمكوكب راجي 281162077

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعادلعيس ى282161699

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبدالكريمالحلي283161840

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحسناراوي284162007

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوفاءنجيب285162230

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمونة الخمالي286162109

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزهراءالشريف287161524

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسعيدالنقاش288161582

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبد اإلله بلحاجي289161720

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيليلىالبناني290161989

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبد الواحد سقل291161790

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبهيجة  حمزة292161302

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهدى ابو سالمة 293162197

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكلثومموسحيم294161970

سيدي بنور(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعادلالبركي295161703
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برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيجغنان اإلدريس يأمينة		1131498

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبوجحادحنان2131337

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبوزالفسكينة3131652

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالخدريامال4131518

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياخنافرخديجة5132019

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالقايديعبدالجليل6131326

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيحنينأسامة7131507

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيشمامياسين8131323

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالعتابيشيماء9131216

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبنعثمانبشرى10131526

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيموجاهدامال11131992

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالخرازرشيدة12131131

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالعنايةسكينة13131879

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالعسريعادل14131280

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبنعثوعالء الدين15131283

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيشلوانفدوى16131656

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيميراوينبيل17131779

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائينجمملياء18131872

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيصابريعزيزة19131688

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبصريرضوان20131815

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيأعرابعبدهللا21131467

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبايفاطمة22131239

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيرؤوفالهام23131130

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيرشدسناء24131633

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالزواهريعواطف25131877

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيجاكريمارية26131646

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالدغريمريم27131085

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالناجيأيوب28131604

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيسعدالدينسناء29131397

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياغيغايءامنة30131789

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيحنانفضمة31131309

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالحدادمينة32131213

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالعمريمحمد33131506

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيزيتونةحسناء34131889

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالبسراوينورة35131468

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيحاسناكرام36131410

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالكردحمزة37131256

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيابوهريمشيماء38131845

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيابن ادريسمريم39131235

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيابوالوفاءالسعدية40131088

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيفرجيةحيات41132030

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيشهيدحسناء42132011

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
برشيد: المديرية 
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الئحة الناجحين
برشيد: المديرية 

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيدريوةايوب43131645

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيحمديفاطمة44132027

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبساسسكينة45132018

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيطاهرخديجة46131469

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياملغيلياملهدي47131888

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالكردكريمة48131224

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالناجيهاجر49132035

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيمنيانيياسين50131568

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياملعطاوييوسف51131857

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيمرزاقمحمد52131158

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيخلوفينادية53131546

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيصدقياسين54131855

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالبوعنانيليلى55131984

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيعارفمريم56131990

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيايت وحمانفاطمة57131427

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالصلبيعائشة58131241

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبولهمزنعيمة59131234

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبومهديبوشرة60131605

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيقاديريأمين61131697

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيفرش ي نادية62132000

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيابراهيميرقية63131524

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالحولبنى64131548

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيملدياسماعيل65131236

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيمصلححياة66131609

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبدريياسين67131016

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالثلنينهى68131515

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيأيت عمروحياة69131465

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيعبدونيشيماء70131015

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيحفيظعادل71131464

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيمختوملبنى72131924

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياملجيديسرا73131305

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائينبيلهدى74131611

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبالخاوةمحمد75131730

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالفنطوزخديجة76131342

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيحسب هللانهيزاد77131411

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالحضريغزالن78131968

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياملعقولزهير79131428

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيصرادينادية80131382

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيعدنانيوسف81131691

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالعاميري فاطمة الزهراء82131310

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالبرهوميسهام83131777

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيحازميحسناء84131341
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الئحة الناجحين
برشيد: المديرية 

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياإلدريس يرمزي85131265

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالرافعيمريم86131417

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيهموشفاطمة87131346

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيفريديوسف88131443

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبن التوميزهير89131944

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبوهموهشام90131787

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيزوينكريمة91131803

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالغزاليمحمد92131637

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيتلموتنجمة93131735

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالحاج علينجاة94131684

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبادلهدى95131623

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيصبرانشرف الدين96131301

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالحماميايوب97131764

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيفكارفدوى98132021

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيمعروفموس ى99131058

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيسديرلبنى100132001

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبنطنجيفؤاد101131538

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيحنيويخديجة102131566

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبالفاطميادريس103132034

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيجهيدبدر104131270

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيصابرنعيمة105131266

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيأزنكضسعيد106131635

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيضميرزكرياء107131830

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيحبيبكلثوم108131763

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياالمينكلتومة109131254

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيحفيظمحمد110131951

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيسيف الدينسعيد111131472

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيفوجيأمال112131740

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبورويصفاطمة الزهراء113131255

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيسمعونياملكي114131327

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالعسريرشيد115131372

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيمانةاملصطفى116131993

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيعلمينورة117131375

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياملدنبرقية118131775

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيأسكترمريم119131471

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيسيف الحقمريم120131835

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيحسيبفاطمة121132031

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالعثمانيهند122131895

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبالعسريةفهد123131975

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيمروانخديجة124131184

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيسونيرشيد125132015

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبهاويزينب126131420
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الئحة الناجحين
برشيد: المديرية 

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيادريس يحفيظة127131680

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيجعفرينادية128131369

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالزيديرشيد129131867

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبن الدوشمريم130131658

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياكيندياخف131131882

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيايت موموبشرى132131101

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيحمدانكنزة133131896

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبييايمان134131245

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالصديقعزيز135132026

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيمناجيبهيجة136131695

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيادريس يحميد137131657

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالعثمانيخديجة138131967

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبواحيحسن139131299

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياألقرعيامنة140131345

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيجعفرحسناء141131891

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالنصريحسناء142131379

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبوجريدةرشيد143131988

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالحفص يالهام144132032

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيمؤذنحسناء145131989

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائينعينيعةحميد146131303

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالرساميعزيزة147131304

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيهودانأمينة148131783

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيملعغرعبد اللطيف149131371

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيأبوالفتحأسماء150131308

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيمشينليلة151131316

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيفقيهيهاجر152131726

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائينضيفنور االيمان153131203

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالعثمانيفوزية154131004

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيانتككريم155131135

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالصبارسكينة156131539

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالضريفسكينة157131733

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيواكريمسعيد158131833

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيزروالحليمة159131862

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالخرسانيعفاف160131231

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالعزيزيلغليمي161131318

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياألكحلليلى162131360

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالحوزيعائشة163131928

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيباسيمهاجر164131205

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالضوشيماء165131415

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيجعفريصفية166131956

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيصابرخديجة167131072

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيازهريغزالن168131863
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
برشيد: المديرية 

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبالحمداويةمحمد169131752

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبالفقيهيحيى170131927

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالحديديليلى171131012

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالبوعيش يسكينة172132013

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيرزقيمريم173131494

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياملسكيحسنية174131294

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيببغائيزهيرة175131475

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيعبد الصادقفاطمة الزهراء176131104

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيأسد فتيحة177131022

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالغواتفاطمة الزهراء178131285

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيحصريامينة179131903

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيكداميحسنا180131300

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيخشانسامي181131274

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالغانميزينب182131220

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيشبانيوئام183131349

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيايمانفاطمة الزهراء184131894

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيصحريهاجر ام التقوى185132007

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبنتاميبوشرى186131814

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيحرمانمريم187131560

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيرجراجييونس188131950

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيسوسدي ياسين189131980

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالزهراوييوسف190131431

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيحريثبوشرى191131244

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالطائفيعائشة192131628

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيحفاض يمحمد193131603

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيعيزيبدرالدين194132017

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيزمانيامينة195131999

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبن الرفاسمنعم196131456

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيشكرهللفنون197131620

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيموزونحسناء198132014

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبركاترشيدة199132041

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيعبد الوافيفاطمة200131978

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيزاهيرسعيدة201131084

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيساطريالهام202131448

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيفرحاتسلمى203131201

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالصوص ي العلوياسماء204131461

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالظاهرسعاد205131433

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياسماعيليفاطمة206132023

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالداوديحسن207131860

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياماناميمة208131541

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياباعمر209131825

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيانحيليعائشة210131941
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
برشيد: المديرية 

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيرشيقرجاء211131636

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيزيادعمر212131744

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياملعوشفتيحة213131820

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبيروكالحسين214131073

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياحميمصةأسعد215131960

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبوكرمةنزهة216131774

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيدكيرزينب217131490

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالطاهريزينب218131517

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالضريفمحمد219131426

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيجدورنوح220131760

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالشهريرجاء221131768

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيخدارنادية222132012

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيزنتارسارة223131533

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالعمراويمريم224131848

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالهائليمحمد225131098

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيصديقعبد االله226131954

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيلهالليعثيقة227131095

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيمنادييسرى228131139

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيعاطفينجاة229131711

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيخمارتنجوى230131821

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيقبابحسناء231131901

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيشاڭوحمزة232131953

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيابودرارفاتحة233131354

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيخطابخالد234131269

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبن حدوفدوى235132028

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالترابيعزيزة236131717

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيكواطامال237131212

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالحضراوينزهة238131791

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيحسنينادية239131170

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيمونجيرشيدة240132033

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيإمحرشيدة241131208

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيأساكمعبدهللا242131233

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيوحيديحليمة243131138

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياعبيدورجاء244131682

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيسليميعتيقة245131550

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالبازعبد العزيز246131606

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيداووعبدالرحمان247131273

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيمفكيرخالد248131681

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيخدريعبد الرزاق249131683

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيشحيميحليمة250131647

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيزمدةأسماء251131500

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالرحالياملهدي252131503

54 من 37 الصفحة



مديرية التكليفالنتيجةالتخصصالسلكالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
برشيد: المديرية 

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائياملولوعمحمد253131898

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالخلفيعثمان254132029

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائي وفقيرعبداللطيف255131419

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيالدباشهند256131939

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيمفتاحزكرياء257131772

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيمرصيدعثمان258131810

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيبوهاللرميصاء259131035

برشيد(ة)ناجحمزدوجابتدائيرشيديعبدالخالق260131913
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النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالكاسميعفاف1090514

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلبيهيغزالن2090717

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبن عبد الحقياسر3090751

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبد الفتاحمطيع4090267

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفكريسفيان5090464

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالقاسمي امبارك6090959

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخلوقزليخة7090802

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأيت مومادأمينة8090341

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعديفدوى9090853

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبن حسينمنار10090669

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينجارنفاطمة11090407

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائي الغازي الحبيب12090078

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبد الكريمنبيل13090205

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبن الضيفأسماء 14090598

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيتابثعبد الكريم 15090982

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعتيبةخديجة16090784

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبن غريسزينب17090453

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالزرواليخديجة18090276

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشيبونةاملهدي19090132

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيابن الراسمراد20090761

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمينةرابحة21090989

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحرشنادية22090246

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكعديوداد23090804

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيقشيريليلى24090157

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسالميياسين25090475

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيايت عليليلى26090418

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالجاوديعبد العالي27090420

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبايةفاطمةالزهراء28090956

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينديرفاطمة الزهراء29090780

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمعيزعفاف 30090329

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمبروكأيوب31090478

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوزكريسميرة32090758

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياشباناسية33090077

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمنجورسكينة34090339

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعدييوسف 35090983

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحمزيالزوهرة36090127

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزايننسيم37090565

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالخياميلطيفة38090361

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكوبيصوفيا39090704

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحفيانيسارة40090303

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنورزينب41090529

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبقالمونية42090131

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأسريرعبد الفتاح43090460

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
النواصر: المديرية 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
النواصر: المديرية 

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدريس يمريم44090716

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيادريوشنادية45090405

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالزاهروجدان46090996

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعزيهناء47091000

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحفظيمحمد48090884

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشديدحسناء49090861

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهاللفائزة 50090617

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنزوينياسين51090469

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمكرومسكينة52090143

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوتكبوتنادية53090542

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنيزةجواد54090533

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمفسيحفوزية55090674

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحيرشخولة56090813

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملنصوريعبد املغيث57090292

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبالحبيبجواد58090962

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعاليوسف59090961

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوالحاجتورية60090954

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملكروعاحماد61090850

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيديكيمابراهيم62090024

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياالخوشاسماعيل63090474

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياسميعشادية64090811

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلخريص يفريد65090139

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعنيبرةحمزة66090733

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياصوابايدر67090499

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمساويامال68090586

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحارثحمزة69090337

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحنانفاطمة70090596

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنموجانسكينة71090236

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمنجمجواد72090169

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهروالعثمان73090738

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينا بومريم74090260

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعزوزسميرة75090272

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالصبرانياحالم76090734

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسهمينادية77090275

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسواقالزوهرة78090204

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبوريمنية79090827

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيابكارفتيحة80090786

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشماشخديجة81090172

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمرابطأسماء82090791

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمخلصنجوى83090808

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجدابفتيحة84090624

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدريس يخديجة 85090592

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعبويوفاء86090603

54 من 40 الصفحة



مديرية التكليفالنتيجةالتخصصالسلكالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
النواصر: المديرية 

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملستعينياسين87090887

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفائدداود88090412

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبراكفؤاد89090997

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمؤذننزهة 90090899

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبقاريابتسام91090154

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبختاراسامة92090741

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبحريحرية93090459

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعظماويضحى94090647

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيامعيشعماد95090709

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحاسومريم96090487

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشقرونهشام97090282

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعاشرليلى98090467

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحيبإمان99090979

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالجوهاريهند100090104

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيادبيلجخالد101090900

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالصغورإبتسام102090362

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيناجيحنان103090290

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنلقدامأسماء 104090297

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعمراننورة105090058

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالشلحفاطمة 106090417

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمسافرحسن107090070

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعية أسماء 108090209

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياليزروريتوفيق109090799

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالجالل مريم 110090679

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيداودهدى111090285

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعماريرشيد112090987

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالرحيويمحمد113090988

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينجمي الدينفاطمة الزهراء 114090030

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائي السليمنيسميرة 115090128

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلبحيحعبد الهادي116090055

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيابريرعبداملالك117090404

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعاللينادية118090910

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبلفقيهحنان119090277

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيادبيش عبدالصمد 120090207

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيراكيسكينة121090182

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيقمر الدينأمين122090092

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوكريمهاجر123090568

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيموزونهند124090308

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالهرشفتيحة125090288

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمريدحليمة126090590

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوضلعةسعاد 127090822

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيقرجييحيى128090398

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمدركيمرية129090798

54 من 41 الصفحة



مديرية التكليفالنتيجةالتخصصالسلكالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
النواصر: المديرية 

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيدونيفطومة130090410

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحسنيمرجانة131090539

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالهداجيتوفيق132090350

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمنينو عماد 133090551

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياحماميفاطمة134090302

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنفاديحسناء135090891

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصونةأسماء136090378

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحمانيزينب137090428

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالسخونيفتيحة138090855

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأيت منصورفاطمة 139090567

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيامريرعبد الغفور140090773

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالتوزانيفاطمة الزهراء141090676

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينقراش يهند142090301

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيتوفيقنادية143090212

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمقدادخديجة144090059

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالزخنينيسلوى145090875

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيآيت جامعخديجة146090066

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياوعبدهللاخديجة147090208

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوزهومامينة148090796

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملقداممريم149090701

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأمنايلبنى150090310

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسعوديخديجة151090039

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيايميسبشرى152090680

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحمافيأسماء153090299

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعطفيوفاء154090316

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمنيرمينة155090201

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالكشريد خليل156090196

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحركةزينب157090144

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالرحمانيرشيدة158090992

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالربيبربيعة159090821

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعباس يشيماء160090383

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزكرانينورا 161090607

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزروالأميمة162090627

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملكروميفاطمة163090675

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيايت اركيكفتيحة164090522

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمنارسعيد165090400

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيراكيعرضوان166090430

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيايت وحماننعيمة167090713

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمهيلي مريم168090652

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياشويرحمة169090854

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمجديسعاد 170090686

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمريدعزالدين171090259

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمعنةأيوب172090167
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مديرية التكليفالنتيجةالتخصصالسلكالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
النواصر: المديرية 

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمالكسهام173090597

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحمودينزهة174090986

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكنونأنوار175090406

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيامللكيعبد الرفيع176090964

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالفاضليمريم177090163

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنتوميسهام178090892

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياالزمي الحسنيسكينة179090809

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياموليدملياء180090012

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملعيوفاملصطفى181090535

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمفتحعبد الرفيق182090797

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأوفقيرفاطمة183090076

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيامينخاطب184090232

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحسنيسكينة185090625

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياتبرفتيحة186090803

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأوعلي أوباها يوسف 187090536

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيداللعبد الغني188090561

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدودياللة حكيمة189090268

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرياضزينب190090243

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمستعيدرباب191090896

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعسالمريم192090524

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالزهورياسين193090403

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفوديالذهبية194090839

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبويجيالحبيب195090465

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالخرويضفاطمة الزهراء196090391

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيواعركوثر197090593

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعاشرخديجة198090662

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياقلوششيماء199090948

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدرواس يعبد النور200090897

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحفانحمزة201090857

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهراديحمزة202090372

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالركيعادل 203090075

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوزارعواطف204090949

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينعناعسهام205090493

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيايت برحهدى206090775

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياغريلطيفة207090978

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيتلميديمحمد208090573

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعريفيأسماء 209090972

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلغريبهاجر210090388

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياودادةرشيد211090198

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياسوسحبيبة212090618

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجوتحمزة  213090330

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالتوزيايوب214090571

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياوسماعيلعز الدين215090174
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مديرية التكليفالنتيجةالتخصصالسلكالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
النواصر: المديرية 

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبركةامين216090838

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبرباش مريم 217090807

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحرتونصاالح218090328

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلعويس يليلى219090650

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيادوشياسين220090031

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيتونانيسمية221090984

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفخيريياسين222090396

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعاش يوجدان223090011

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعالميزهرة224090649

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياحفافاطمة الزهراء225090369

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوالكروشحمزة226090168

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأحمدبورمضان227090993

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيناجيسليمة228090894

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرشديسمية229090114

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكسابي عبد اللطيف 230090834

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصبحيشيماء231090392

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلحمينيايمان232090823

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعجاجصباح233090534

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالرشيدياللة سعيدة234090408

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدخامحسناء235090394

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعتمانيشيماء236090876

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرمزيمحمد237090273

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحناشسارة238090166

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبلشكراسماء 239090783

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحمدانييوسف240090966

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمرتاح احسان241090188

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالرزاق سومية 242090115

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملعطاويأشرف243090727

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكوريعبد املنعم244090816

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهابسكينة245090602

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبشرىبعيش246090286

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبخوشيوسف247090496

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفواجيمحمد 248090483

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملنصوريزينب249090810

النواصر(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالزهيريحسناء250090515
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الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالساطينزهة115011001

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسميريياسين215011093

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينصرومحجوبة315010861

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسلماجيامينة415010137

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلعوجنزهة515011009

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدمناتي ياسين      615011100

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملالليبشرى715010181

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنزويطنورالهدى815011035

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملكوتيسارة915010460

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلبشيرزينب1015010451

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبويسكمليكة1115010949

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيابوعزةهجر1215011048

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخديرنجوى 1315010998

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيأيت ابراهيمأمين1415010132

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجناتهند1515011060

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيطويليعكريمة1615010810

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيامليرسعاد1715010472

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكحالحنان1815010299

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالشادليبوشرة1915010200

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمقدامسهام 2015010558

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيغريبنادية2115010980

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكروادسارة2215010468

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكبروسليلى 2315010852

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرضيانسهام 2415010557

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزكارسهام2515010550

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمرتض يسناء2615010538

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعناتيخديجة2715010347

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيطهطانيصفاء2815010583

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيضمانمريم 2915010933

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالذهبي الصقليصارة3015010458

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيضرناويياسين3115011094

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمبروكنجاة3215010993

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشوراقليلى3315010850

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوكانيليلى 3415010853

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيامهانيسهيلة3515010559

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياوالدحميدوشيماء3615010573

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمنتكحكيمة3715010274

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبخامحنان3815010290

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيودقيأشرف3915010041

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعوىوصال4015011070

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحسينيسارة4115010457

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسحنونسعيد4215010482

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحلحولسناء4315010535

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات
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الجديدة: المديرية االقليمية

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكريمنعيمة 4415011023

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبويكراونسارة4515010462

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالجوخرحنان 4615010301

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياعبيدسناء4715010531

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيتقوانيسارة4815010463

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالخضرينعيمة4915011014

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينوعيمفاطمة5015010748

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلحبيريحسناء5115010262

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيابوالهواءجهاد5215010240

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفتحينزهة5315011006

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسماينيخدوج5415010315

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصابرمريم 5515010932

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالسالميلحسن 5615010832

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمساويسلمى5715010512

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبطحاويحكيمة5815010271

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبشالويفتيحة5915010782

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمومنمحمد6015010892

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالوراد الشرقي 6115010070

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالشاويوداد6215011067

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالسرحانيمنى6315010953

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيازروالابتسام6415010002

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالواعيإلهام6515010108

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلحماديوفاء6615011081

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحصيديليلى6715010846

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلعسلاملصطفى6815010088

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبلكميريسمية6915010518

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمتوكلرشيدة7015010402

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالنقرزهراء7115010423

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعمارهشام7215011057

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالرايسنورة7315011037

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنعراجبوشعيب7415010213

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالكردبوشرى7515010203

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدرس يكريمة7615010804

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعرابيسارة7715010466

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمتوليحميد7815010286

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعائليزهراء7915010425

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجعوانيسهام8015010548

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدريكي ياسين 8115011098

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحيداشلطيفة8215010836

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعباديسارة8315010465

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيماعزيايمان8415010155

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياليوسفيهودى8515011064

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحيحةهاجر8615011045
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الجديدة: المديرية االقليمية

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالقيلشيوسف8715011109

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشكيرعائشة8815010604

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسهيلفدوى8915010793

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالزرايفيسيف الدين9015010566

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعيدانينورة9115011038

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمنورعادل9215010597

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسندفوزية9315010798

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبحريفوزية 9415010801

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيامليمونينادية9515010972

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياسطيفيعبدالعالي 9615010668

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحالبنجاة 9715010996

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبهجييامنة9815011101

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهيسوكرباب9915010376

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرض ىمريم10015010920

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصبرالساس يجميلة10115010235

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبروسعصام10215010701

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوشكارعبدالفتاح10315010670

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصالحيسكينة10415010502

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملالكينورالدين10515011030

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشبهيبشرى10615010182

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيدهدودكوثر10715010824

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالسماهلييوسف10815011106

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبجامليكة10915010951

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدغوغيكوثر11015010820

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحمصعبدالرحيم11115010665

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملرغيش يأمينة11215010139

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحاكيهاجر11315011044

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرضوانأمال11415010117

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشجيععبدالكريم11515010674

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالشوايفاطمة11615010732

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالطرمونيةالحيمر11715010058

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالضويومحمد 11815010894

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمويلحرشيدة11915010403

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزعيطرخديجة12015010340

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبرويشرشيدة12115010397

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيناجياميمة12215010127

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينهليوفاء12315011082

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعز الدينمزدلي12415010937

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبالليمجيدة12515010857

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلشهبفاطمة الزهراء12615010769

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيطبيخيبوشعيب12715010216

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياالعوجوديان12815011068

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالخطابيبشرى12915010180
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الجديدة: المديرية االقليمية

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيموفريجخولة13015010366

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزكاروفاء13115011077

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيانهيرشخديجة13215010330

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالرجاءخالد 13315010310

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيايمنحنان13415010289

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرماحمريم 13515010931

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحراكبهيجة13615010192

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائي الهرامغزالن 13715010721

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمرنياملصطفى13815010090

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوهاللهشام13915011056

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجبيتيسهام14015010547

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيداديشيماء14115010575

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلكريمعزيزة14215010699

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالشقرباني لعزيزة 14315010837

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحامونضال14415011012

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيقرباص يزينب14515010449

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالهياجفاطمة14615010736

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملضموليمريم14715010916

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياالحمرحنان14815010287

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعمارزوهير 14915010441

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبلمودناسماعيل15015010033

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزروقيحنان15115010297

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحالقكريمة15215010807

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنغانمفاطمة الزهراء15315010760

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائي سهاراسية15415010036

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعيادسعيد 15515010487

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيطويلنورالدين15615011033

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيهاشميهجر15715011049

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزرقظونينزهة15815011005

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعباديكوتر 15915010817

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيامهايليآمال16015010118

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبقاليفتيحة16115010787

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعروتحنان16215010298

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبلفاس ييوسف 16315011113

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعيدانيالشعيبية16415010071

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمفتاحمباركة16515010856

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحسنكريمة16615010811

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملصموديسناء16715010534

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينجامزهير16815010434

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيرياسنجاة16915010990

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالزريوحيانتصار17015010142

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدكرينجاة17115010987

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلطفيزهيرة17215010439
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الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمرزوقسكينة17315010505

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكانونيخالد17415010308

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحفيريخديجة17515010337

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالواهلياميمة17615010124

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبضريكوثر17715010819

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزهرياسماء17815010026

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيتيمورسلوى17915010514

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفنانمعاد18015010944

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلفريحنادية18115010982

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبضريرشيد18215010385

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياواملؤدنرقية18315010413

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبطاشمينة18415010964

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنديةايوب18515010165

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجمهورزهرة18615010428

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعبد املومننهيلة18715011026

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالبوستاجي عبد الحق18815010614

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبحاتابتسام18915010003

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمداليسكينة19015010504

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيصابرابراهيم19115010008

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملجيدمبارك19215010855

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياغني مريم19315010908

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزيدونيابتسام19415010004

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلخميريابراهيم19515010009

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزادخديجة19615010339

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيدهاجنزهة 19715011010

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبيوض يسلماء19815010508

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيابوزيدسناء19915010530

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياباترابعبدالباسط20015010658

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيقربالزكرياء20115010422

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوعبيدبهيجة 20215010197

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياليوسفيشعيب20315010570

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعدالنيسكينة20415010503

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشيهابايمان20515010151

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيافراونورة20615011036

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبردودأمين 20715010134

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعدليعبدالحميد20815010662

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالشكاريمريم20915010912

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالناسلخدوج21015010314

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالزرديرشيد21115010388

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينعمانسهام21215010555

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبندغةالعلمي 21315010079

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبصيررجاء21415010381

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينجيمأيوب21515010173
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(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
الجديدة: المديرية االقليمية

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبلجاويثورية21615010229

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيجعقارفاطمة الزهراء21715010761

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحلفيخديجة21815010319

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحفيانليلى21915010847

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملتوكلمعاد22015010941

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيراجيايمان22115010149

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينورالدينياسين22215011095

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيقديفايمان22315010153

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحسانايمن 22415010160

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياالالليوفاء22515011072

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعوفينوهيلة22615011043

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالطالعيايمان22715010145

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبوحريصكريمة22815010806

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنعبدالرسولميلودة22915010962

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيحس يحنان23015010295

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالتياحنادية23115010969

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيضيبوشفاطمة 23215010753

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالوصيفخديجة 23315010359

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفرجيهند23415011062

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشامطيعادل23515010596

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسليمرفيق23615010411

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائي ربازيمريم23715010906

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيامستفحسناء23815010258

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيخريزكريمة23915010808

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالعكادوهيبة24015011084

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالحدادحنان24115010288

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالدهاجيمصطفى 24215010940

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيدغاليالعربي24315010077

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبالخياطاملصطفى24415010084

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالزوينخديجة24515010323

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالسرحانيالسعدية24615010066

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالزاهرسميرة24715010526

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمسيكيصهيب24815010589

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائينشيد االدريس يعفاف24915010704

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيلويزيسهام25015010554

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمضاسلوى25115010515

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبلقيفةسهام25215010544

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيكميحعبدالرزاق 25315010667

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياملجاديسميحة25415010523

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمرينويامين25515010131

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائي دكاكي ياسين 25615011097

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسليميسهام25715010551

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبن عبيدسكينة25815010496
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الئحة الناجحين
الجديدة: المديرية االقليمية

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائياجنيخاتمريم25915010907

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمفتاح االدريس يكلثوم26015010814

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمحبوبالزوهرة26115010063

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيعماروفاء26215011079

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالفقيرسميحة26315010522

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشهيبمحمد26415010881

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيزرواليمحجوبة26515010860

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبروججيهان26615010244

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبنباللحسناء26715010259

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبختة يونس26815011117

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالتوزاني عصام26915010700

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمرتض يبوشرى27015010205

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالطالبيأيوب 27115010174

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسميكملياء27215010838

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمطميطمحمد27315010890

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيسوباعيسهام27415010552

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيمنورإبتسام27515010005

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيوهيبياسين27615011096

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيفجري الضاوية27715010076

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيشاريفحليمة27815010277

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيبهاءزينب27915010446

الجديدة(ة)ناجحمزدوجاالبتدائيالسحنونيحسناء28015010256
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 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيموليحسناء1030255

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيمرسول حياة 2030225

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيبكارسكينة3030066

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيازنيبيكريمة4030137

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالزاوية فتيحة5030238

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائياليزيدي عبد الرحمان 6030217

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائياوبيهنعيمة7030084

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيابرشاحمصطفى8030034

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيأبو فاريس عتيقة 9030097

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيايد الفاهمفاطمة 10030139

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالروانيجميلة11030150

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالتومديفاطمة الزهراء12030239

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالفصيحعزيزة13030073

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائياملدينيهند14030136

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالهيس يجهاد15030077

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائينيدالحسنفاطمة16030279

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالسباعيفاطمة الزهراء17030108

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيناصرنعيمة18030278

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيشكريمريم19030004

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيوادنهند20030007

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيحريرسومية21030107

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالرافعيعائشة22030135

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائياملستغفرمليكة23030080

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيفرانديلنورالهدى24030020

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيبودهكرشيد25030214

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيوحودةفاطمة الزهراء26030013

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيفيزازيأميمة27030096

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيهاللفايزة28030265

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيمنصورجميلة 29030232

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيحمتيسكينة30030031

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيملياديليلى31030193

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيبوحيدفدوى 32030228

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائينوس يسومية33030025

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيبزيزهاجر34030048

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيانويريحسناء35030124

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيترانيزكرياء36030075

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالبوكازينب37030213

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيبنحمانيفدوى38030027

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالصويرييوسف39030101

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالناضفيعزيزة40030086

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيأكفايمحمد41030008

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيكريفل سارة 42030243

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيياسينسهام43030201

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
الحي الحسني: المديرية 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات
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الئحة الناجحين
الحي الحسني: المديرية 

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيصديقهدى44030125

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالوكيليخديجة 45030102

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائينيد الحاجبشرى46030044

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيبنيدوسميرة47030094

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالشبوكينجاة48030251

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيحكيمأشرف49030095

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيعاملعزيزة50030211

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيزباقنادية51030120

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيسدانيمينة52030176

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيأمزالربيعة53030074

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالدقاقيخديجة54030123

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالقبليسكينة55030091

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالعروس يسكينة56030266

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيزرارزينب57030061

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيفاطمةميمن58030274

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيزيانسعيدة59030221

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالصوفيخليد60030209

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيزادنينجاة61030161

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيبعواميوسف62030103

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيشعبانسعيدة63030202

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالكوشزينب64030216

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيعصبانكريمة65030210

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيالنماحيهجار66030119

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائينظيف نجالء67030236

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيمحفوظفاطم الزهراء68030245

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيبازييونس69030241

 الحي الحسني(ة)ناجح مزدوجابتدائيمعتصمأسماء70030126

54 من 53 الصفحة



التكليف مديريةالنتيجةالتخصصالسلكالنسباالسماالمتحان رقم.ت. ر

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيالحسنيمحمد1100148

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيرداديابتسام2100083

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيصبريليلى3100152

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيبوجناننهيلة4100107

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيطريقشيماء5100120

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيعزميحسناء6100101

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيتاتانفاطمة الزهراء7100119

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيشعبينخديجة8100030

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائياالحرشفاطمة9100026

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيفاكيراسماعيل10100041

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيغشيمفاطمة الزهراء11100124

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيابطينةهاجر12100138

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائينايمسارة13100006

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيهبطيجهاد14100134

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائياملقري االدريس يمريم15100146

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيلفضلنجوى16100079

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيفهميحكيمة17100029

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيبوطرفعماد18100144

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيكعبوريالضاوية19100027

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيعتيقسكينة20100005

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيمكرومهاجر21100109

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيافتيحياملهدي22100111

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيبورجىوفاء23100009

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيقرعاوييوسف24100035

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائياملريوشمليكة25100008

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيحس يابتسام26100122

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائياوالثورية27100150

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيحبيبوفتيحة28100011

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيالعريفيسهام29100104

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيبوعزةوفاء30100092

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيوداديلبنى31100116

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيلكميماجدولين32100093

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيالفالمحمد33100053

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيحليسناء34100110

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيبرغوتعكيدة35100064

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائينزيهعبداالله36100139

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيأخرازمحمد37100112

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيابوسلهامأميمة38100131

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيالحرشاويهند39100127

املحمدية(ة)ناجح مزدوجاالبتدائيسلمانيحليمة40100017

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )- تخصص مزدوج-النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

الئحة الناجحين
المحمدية: المديرية 
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