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مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبوالحقعبدالهادي112190

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاحديدومحمد212010

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةملسيليتايمان312378

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةعنانيماء العينين412327

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةمالكيعفاف512383

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالفتحشعيب612101

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبرايإسماعيل712152

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبنروىسارة812182

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةعلوانعبد الرحيم912325

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاالدريس يامل1012027

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةفكريأميمة1112342

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةلعراسزينب1212370

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبشاريزهيرة1312159

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةعواجزكرياء1412328

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبوحرمةايوب1512193

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالراجيياسين1612058

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةمرزوقايمان1712394

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةفريكيإيمان1812340

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبن حدوشليلى1912176

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالغازيابتسام2012099

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةمرشدبهيجة2112395

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاوقادةحسناء2212138

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالشحميبشرى2312076

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالشبانيمحمد2412075

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبن عدييحاميد2512177

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالكطابيرانية2612105

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةأبهفاطمة2712006

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةابراهيمالهام2812001

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةانكريسالم2912133

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةكلداسسمية3012358

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالجعيبياملهدي3112048

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاولحاجسارة3212139

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالشرايبياحالم3312077

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالكماليسيهام3412106

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةلكوحلسناء3512374

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةقوس يكوثر3612352

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالبروجنعيمة3712036

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبنعليزينب3812184

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبلفالحشيماء3912168

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةلغويكريمة4012373

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالحيدنبيل4112052

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاالدريس يبوحيى4212028

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةشريحالزهراء4312285

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
اللغة الفرنسية: المادة 

40 من 1الصفحة 



مديرية التكليفالنتيجةالسلكالتخصصالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
اللغة الفرنسية: المادة 

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةلحسينيوفاء4412366

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبنخديمايمن4512180

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةعلواميمة4612324

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةأكديمريم4712026

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبوفتاسعبدالهادي4812197

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةزروالياسماء4912261

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةمصطافيزينب5012401

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةنزارعزيزة5112422

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبن الرابحعبد العظيم5212172

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالزعيمسكينة5312067

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةإدعلييمين5412013

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةداللبشرى5512239

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةونكولشيماء5612444

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالحيمريملياء5712053

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالعيمشيسرا5812098

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةهتوفخولة5912432

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةربيعيكوثر6012246

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةأبراهيمملياء6112002

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةنظيفجليلة6212428

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةمجدولمحمد6312385

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبرزمايمان6412153

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةخليصزينب6512232

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةفضالويمليكة6612341

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاركيبسارة6712017

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةعالمآسية6812322

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةتالزةحنان6912203

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاملحرزيبهيجة7012110

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةخليلاحمد7112233

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالبازةسارة7212031

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةتماصطنورا7312205

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالشمةمعاد7412082

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةفكيريغزالن7512343

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةألومادنعيمة7612125

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةابولهانةمحمد7712008

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةشهبانيسعد7812290

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبلحارتيسميرة7912162

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالزنانيعبد الكريم8012069

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبلوادزينب8112169

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةحركاتيالسعدية8212223

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبنلخريبشيةسارة8312186

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالتابياسماء8412045

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةنبيلروعة8512419

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبلخضرةرض ى8612164
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عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةشخمانأمال8712284

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاحفاضاملصطفى8812011

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةأوسالمفاطمة8912137

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةغربيزينب9012334

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةشوقيوهيبة9112294

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةحجليياسين9212221

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةايت مومولطيفة9312146

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالرافعيفتيحة9412060

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبلعلجيةعبد االله9512166

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةزاهراكرام9612258

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالصديقيسكينة9712085

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبلحميرةسوكينة9812163

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةمودنسعيدة9912409

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاملودنسمية10012114

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةنانيسارة10112416

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةكارعرجاء10212354

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةانس يزوهير10312132

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةرحبانسميح10412247

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبويديامبارك10512200

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالردافابتسام10612063

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةمشتريكريمة10712400

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةسكريزينب10812277

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةرزقاننادية10912249

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالزحافزكرياء11012066

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةفراحهجر11112339

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبركنيعبد املالك11212155

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةانوارعبد الرحيم11312134

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبوتاجحمزة11412191

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالبودريبلىسهام11512042

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةمنصورسارة11612408

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةواحياملصطفى11712438

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةنضيفييونس11812427

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةمستاويأمينة11912398

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةمجدوبدكرى12012384

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالنحالسعاد12112116

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالعزوزيخيرة12212089

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالنواضرهند12312118

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالرجداليلطيفة12412061

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةابوزياسارة12512007

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةطايعنادية12612303

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةرشديبسمة12712251

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةعقيرةإيمان12812321

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةهشامالصابري12912433
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عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةمسعوديعائشة13012399

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةأمهالحنان13112130

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةلخيارهاجر13212367

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالنغيمة الطاهريهدى13312117

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالبركةملياء13412035

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبريغليابتسام13512157

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالعسريإبتسام13612091

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبوعزةعبد الغني13712196

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةمرابيطمعاد13812391

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبونعايممريم13912199

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةعابديأيوب14012304

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةأبناوعدنان14112005

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةعدساويليلى14212313

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةمدلياميمة14312389

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةموالحيزينب14412411

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةابريطالزينب14512003

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالعلويمينة14612094

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاملنكبيخديجة14712112

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةسبويةأميمة14812272

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالشرقاويكريمة14912079

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةكربافاطمة الزهراء15012355

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةادويركسكينة15112014

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبن التاغينضيرة15212171

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةلعزيزعبد الوهاب15312371

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاصرافيامين15412023

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةلعميريالحاج15512372

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةضريفمصطفى15612300

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةملرابطيحمزة15712376

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاستولمراد15812020

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبلعممريم15912167

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةوهرةزكرياء16012446

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاسماعيليزينب16112021

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاوهاميهشام16212140

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةجاويفاطمة16312209

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةرزقمريم16412248

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةدحاينيمونة16512235

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةعوفيرمعاد16612329

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاوخاتوعواطف16712135

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةسريعهند16812275

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالعالماسماء16912093

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالقروييوسف17012103

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةصاهىيداحمد17112297

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةملعيشحنان17212379

40 من 4الصفحة 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
اللغة الفرنسية: المادة 

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالعماريمريم17312095

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالشريفرشيدة17412080

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاقليليلى17512025

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاملشووطأسماء17612111

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالراشفاطمة الزهراء17712363

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةلوطاهدى17812382

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةمومنمحمد17912412

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةايت س ي ابراهيمفاطمة18012143

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةشاكر العلوياسماء18112280

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةمحفوظيمريم18212387

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبرنييوسف18312156

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةشهيدايمان18412291

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالعكريجميلة18512092

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةلحبيبزينب18612365

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالناصريطاهر18712115

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالشياعيفاطمة18812083

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالواديفاطمة18912122

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةأشهبونفاطنة19012022

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةزهيرجمال19112267

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالهالليخديجة19212121

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةشوراقيغزالن19312292

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةشنافيسناء19412289

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةكزولهدى19512357

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةعزميزينب19612315

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةرامييوسف19712245

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةرفيقفاطمة الزهراء19812254

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةنشيدالخياطية19912424

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةغياطيايمان20012336

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاليتيمياسين20112126

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةملوكيالهام20212407

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاملنيعيبهيجة20312113

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبن يحياحليمة20412178

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةتاج الدينابتسام20512202

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةموعاد لعنانيطه20612410

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالبسطاالهام20712037

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةنصريامينة20812425

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةعويبيأسية20912330

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةلوحيدسعيدة21012381

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالخديريمنال21112054

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةشطيبةاشراق21212286

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةكمونيهند21312360

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالقادريمراد21412102

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةسورحانبهيجة21512278

40 من 5الصفحة 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
اللغة الفرنسية: المادة 

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةالدرقاويصفية21612055

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبوس يغزالن21712194

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةبيوضعبدالصمد21812201

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةهشاميونس21912434

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةعموركريمة22012326

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةاوختاتافاطمة22112136

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة الفرنسيةخالدأمين22212229

40 من 6الصفحة 
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عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالكيالأسماء111002

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةحيروشلطيفة211444

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةعلميمحمد311542

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةجابرعمر411405

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةايكنمينة511309

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةايت بعراباملهدي611301

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةحليممحمد711437

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالهرشسعيدة811254

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالزمونيرالفؤاد911136

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةكرامربيعة1011580

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةزيويفاطمة الزهراء1111486

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبوحرمةحكيم1211370

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبهلوليليلى1311365

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبوحميدغزالن1411373

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبالديابتسام1511317

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةحزيسامية1611429

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاملرحمييوسف1711232

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالكراويلوبنا1811211

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةحجويوسف1911426

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالنكادياملباريك2011250

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالغنبوريزكية2111196

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةخلفيرجاء2211449

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاالسماعليسناء2311060

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالحفيانيحبيبة2411088

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبياضعتيقة2511395

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةعمرانزوهير2611545

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالصابريحنان2711159

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةشرمومفاطمة الزهراء2811494

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةايت الفاهيمفاطمة الزهراء2911298

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالغنامسكينة3011195

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالكيحلاملصطفى3111218

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالورداش يمحمد3211261

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةمجبورهبة3311637

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةلغفوريعبد الهادي3411615

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةصابرعصام3511499

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالعنصريفاطمة3611190

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةريحاننزهة3711476

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةأمشتانهشام3811278

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالندويسعيد3911247

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةمخلوفشيماء4011646

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبوخضارةسميرة4111375

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالطويلمحمد4211171

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
اللغة العربية: المادة 

40 من 7الصفحة 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
اللغة العربية: المادة 

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةحقيعزيز4311435

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالشهريأسماء4411158

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةهزلييحيى4511699

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةأبزيكرنادية4611007

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالصافيمينة4711160

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةحرملعبد املجيد4811427

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةجوادمحمد4911416

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبنعللونزهة5011356

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةنجماويمريم5111679

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةمشوقعبد الصمد5211658

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةأوشينالزهرة5311291

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةعريقأنس5411536

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالوفيفردوس5511263

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةصنابيميلودة5611519

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةخربوشعبداللطيف5711445

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاسرايتيلبنى5811032

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةموفتينادية5911672

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةحارتيفاطمة6011422

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةأيت باعبيسعاد6111300

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةفهيماملصطفى6211565

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبنتحمانيتسعيد6311349

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبيشريحسن6411396

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبورحيماملهدي6511379

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةباامحمدعبد الغاني6611313

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاملشزينب6711234

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةلبداعمحمد6811595

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةوهبيسناء6911711

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةوفيقخدوج7011709

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةقامشعزيزة7111570

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةتزيطرشيد7211400

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبوخاريياسين7311374

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةايت الطالبصالح7411297

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةكوريرعمر7511590

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةفالحيتوفيق7611561

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةطيطيزينب7711527

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةوسعالحسين7811707

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةجنينيفاطمة الزهراء7911415

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةجندلمريم8011413

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاعنيبرالهام8111043

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةأشهبارمحمد8211036

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالزيتونيعبد الحكيم8311142

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةحميرسناء8411441
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
اللغة العربية: المادة 

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةملشيشسميرة8511623

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةدهموشمحمد8611464

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةرضازينب8711472

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالركيكسفيان8811122

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةفتحانسليمان8911552

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةرفيعرشيد9011474

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبوخوأشرف9111378

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبنغطوسطامو9211358

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةامعيزيبهيجة9311280

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالشرايبيعبدالكريم9411154

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةأبو الهاللسلمى9511010

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةناديفاتحة9611676

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبنلعربيخديجة9711362

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالراشديالهام9811114

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاسليمانيفاطمة الزهراء9911033

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةحرموابتسام10011428

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةنوريحنان10111693

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةفخارإيمان10211554

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةأهمورشيد10311286

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبالعرابينعيمة10411318

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةهدىنورا10511697

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالواليسلوى10611258

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةإجروساونأمين10711018

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةهراديحسناء10811698

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبنتجةعفاف10911348

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالزيتونيمصطفى11011143

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالتاوريخديجة11111074

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالشاميمروى11211151

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةدولهيمةجواد11311467

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةجبارسالمة11411406

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاملسكينخديجة11511233

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةيوم الهناءأسماء11611715

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةلعروس يخديجة11711607

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاملدريسناء11811229

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةدالحيالحسين11911461

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبوكرةكريمة12011387

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةابراهيميعبد اللطيف12111004

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةازمرانيالتونس ي12211028

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةأموسينيوردة12311283

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاليمانيعائشة12411266

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاملطرونيمليكة12511236

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةأوررايمحمد12611289

40 من 9الصفحة 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
اللغة العربية: المادة 

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةأمزيلغزالن12711276

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالفاضليمنير12811201

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةوكيلسميرة12911710

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالذهبيحفيظة13011112

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةوحمانيوسف13111704

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةمهلفمريم13211670

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةحجاجيحميد13311425

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالعربياحمد13411179

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةخليليعبد هللا13511453

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةمجدابراهيم13611638

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةهاللييونس13711700

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةضوينيرعائشة13811522

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالعالمغيتة13911186

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةدنارزوهرة14011462

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاملدهكعمر14111230

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالعجاجمريم14211177

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةيعيشابتسام14311714

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةصرفيليلى14411517

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةمروريحنان14511652

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةزيغيمراد14611484

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالزمزوميفطيمة14711135

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاتريعيخديجة14811017

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالغشاويزهور14911194

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبيقبانحسناء15011397

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةايت بوملنازلالهام15111303

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةمنادياحالم15211667

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةعمادسامية15311544

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةجوقىأيوب15411419

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبوشباكيخديجة15511381

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاملومنيزهور15611244

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاللحسونينادية15711219

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةرجمانأمال15811470

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبرشيلسعاد15911327

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالبونسريفيخديجة16011071

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةكاسمفردوس16111576

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبوهاماسماعيل16211393

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالعثمانيحورية16311176

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاملحاديليلى16411224

عمالة مقاطعة عين الشق(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةكاملنزهة16511577

عمالة مقاطعة عين الشق(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبركاتسميرة16611328

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالحوميديحياة16711093

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاملعالياسامة16811237

40 من 10الصفحة 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
اللغة العربية: المادة 

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةنسابورينسيمة16911683

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةحنفيزينب17011442

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةافقيرنجاة17111046

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةخلوفيفوزية17211451

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبوتغاطنخديجة17311368

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاملخيفيامحمد17411227

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةفاضلاملهدي17511550

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةايت بعيسزهيرة17611302

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالزاديكريمة17711129

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالحسناويإسماعيل17811086

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةلعروس يعمار17911606

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةآيت عبومحمد18011305

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالهبطينعيمة18111253

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةلعويس يسناء18211614

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةجواليغزالن18311417

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبالقيدةاملهدي18411319

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالصغيرعادل18511162

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةسميرسلمى18611489

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةقبالةبشرى18711571

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبكارخليل18811337

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةخطريالزهرة18911447

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاملترجييوسف19011223

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةزمومحمد19111483

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةمعروففاطمة19211663

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةتاس يأيوب19311399

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةاالدريس يأحمد19411057

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبوحماميعبدالغاني19511372

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالغاليعمر19611191

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالفقيرمريم19711203

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةويزانفاطمة الزهراء19811712

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةشوقيسميرة19911498

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةمحكونفتيحة20011645

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةالكروميمحمد20111213

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةزرزخانهشيمة20211479

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةبن كرالةحنان20311347

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة العربيةلعويبيامال20411613
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الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةامليالزكريا117567

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةنارس يحنان217492

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةزرافزهير317524

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةابن الوليدخالد417004

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةمنصوريالعالية517484

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةقانيحاتم617533

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةمعقولعبد الغني717474

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةايت امغارحنان817565

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالندويبسمة917528

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةنعمانبديعة1017503

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالخواجةهشام1117526

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالقواليأميمة1217532

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةبنعيشوشأسماء1317525

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةأيت معلومرشيدة1417529

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةمفضالالحسين1517479

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةأكليحهاجر1617563

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةلعزيزجهاد1717436

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةبن الرايسسعيد1817534

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالبشرىخديجة1917662

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةملوكغزالن2017482

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةاوليديالحبيب2117531

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالعلويوفاء2217536

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةنجيلسناء2317646

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةبرغيزرشيد2417191

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةاقليلسليمان2517527

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةاساليعيسكينة2617023

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةبورزيمحمد2717568

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالزاكيحسناء2817551

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةلعطوشةانس2917589

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةبلحديويالتزام3017195

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةموساويزكرياء3117487

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالبحياويفاطمة3217555

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةلطفيعبد االله3317433

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةبوشوكأسماء3417234

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةطالعكريمة3517361

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةجاللمحمد3617253

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةكرايشيماء3717566

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةفكريأيوب3817630

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةشتوييونس3917540

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالغيرملياء4017520

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةبودراعهند4117230

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةبالامين4217194

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالخياطهدى4317063

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
األنجليزية: المادة 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
األنجليزية: المادة 

عمالة مقاطعة عين الشق(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةشكافدوى4417523

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةبيازامينة4517549

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةحودةسفيان4617283

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةفاصحمريم4717391

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةباللايمان4817541

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةامراونيرجاء4917628

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةطلحةسكينة5017365

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةمناففاطمة الزهراء5117483

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةكثيرحنان5217417

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةزوبيرانس5317316

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةحمشوشحنان5417615

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالصافيرباب5517092

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةرزينياسمين5617298

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةصابرفتيحة5717554

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةاموابراهيم5817154

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةنجداويأيوب5917561

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةغالباميمة6017388

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةحموميخالد6117281

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالشرادييوسف6217087

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةبنلمتونيفاطمة6317221

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةخدرانعبد اللطيف6417574

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةاحماموبدر6517011

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةمحبوبصوفيا6617458

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةوقاسليلى6717516

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةبودينارعبد الصمد6817231

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةضليفةصفاء6917521

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةزرقانيمحمد7017305

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةهراميعبد العزيز7117507

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةجمال الدينحسناء7217254

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةحركاتنعيمة7317620

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةحرمة هللازينب7417268

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةطرايفسارة7517522

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةطالعرض ى7617362

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةسلماويسلمى7717322

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةطالييوسف7817363

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالزرايديعبد الرحيم7917550

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةاولواليعبدهللا8017538

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالعونيرجب8117107

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالصغيواررجاء8217094

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةعسالويحمزة8317543

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةورض يسكينة8417513

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةعدنيمالك8517617

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالكيحلخولة8617123

40 من 13الصفحة 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
األنجليزية: المادة 

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةشياجهشام8717645

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالفقيريوسف8817115

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةطائعامال8917559

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةايميسسهام9017001

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةمريدايمان9117463

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةورحواسماء9217638

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةحسانمراد9317270

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالعطوانيابراهيم9417104

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةفجريأنور9517397

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةأشحشاحإيمان9617024

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةخرشفرضوان9717288

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةنائبمروة9817494

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةعودانيجواد9917382

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةسليمانيعبد الرحيم10017324

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةمسكاويحسناء10117468

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةطاهيريكوثر10217364

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةلهباطةحميد10317448

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةكوميالسعدية10417424

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةزعيمفوزية10517307

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةقاسيميمنير10617408

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةكيالنيسميرة10717426

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالخضاريعواطف10817061

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةنداويوردة10917498

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةبن الشيخكوثر11017206

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةمفتاحمصطفى11117478

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةالعسالأيوب11217102

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةمقبولهند11317480

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةبنداودزينب11417211

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياللغة اإلنجليزيةنايت عبد الرحمانادريس11517495

40 من 14الصفحة 
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سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةكرويعبد الرحمان118218

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةاملعاش يعادل218084

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةالطالبيعبدالرحيم318060

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةعريفزكرياء418194

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةاالدريس يالياس518019

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةرمزيمبارك618162

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةأيت أكنيالحسن718103

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةمامورربيعة818230

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةأبوالوفىأسامة918006

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةلكحائلياملصطفى1018224

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةالخضراويمحمد1118036

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةمحي الدينأحمد1218234

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةبنزينيزهير1318125

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةملليحسارة1418226

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةأيت بكريمسهام1518104

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةعكاريخديجة1618199

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةاإلدريس يعبد اإلله1718021

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةجبوجيفتيحة1818143

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةعركوبسفيان1918193

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةبوستةعبدالكريم2018137

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةقرززعبد الرزاق2118215

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةالسباعيعثمان2218050

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةالحسنيامينة2318032

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةمليح الدينايوب2418246

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةخالصاحمد2518157

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةمخاخديجة2618235

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةمجدوبيصالح2718233

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةفرحاتمريم2818212

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةالدومبالل2918039

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةمزانيخديجة3018239

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةالشجعيمعاد3118054

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةتوفيقالزيتوني3218142

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةعواجليلى3318204

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةخيرربيالزوهرة3418160

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةالحامديجمال3518030

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةعكراشيوسف3618200

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةالعثماني الصقليمحمد3718063

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةمومناسماعيل3818249

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةبودانسسماح3918132

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةعوبيديعبد الرحمان4018205

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةلعروس يبشرى4118220

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةادحموسعيدة4218014

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
التربية اإلسالمية: المادة 

40 من 15الصفحة 



مديرية التكليفالنتيجةالسلكالتخصصالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
التربية اإلسالمية: المادة 

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةهباديعبد الغني4318254

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةإفنزاعبدالغني4418018

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةهدنةمروان4518255

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةاملطلعيوسف4618083

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةعقيلزوهير4718198

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةسهانياملصطفى4818175

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةلغزاوياملصطفى4918223

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةامليساوييوسف5018087

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةالنقرياملصطفى5118091

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويالتربية اإلسالميةمفتاوياملهدي5218244

40 من 16الصفحة 



مديرية التكليفالنتيجةالسلكالتخصصالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةالسماحيمحمد114534

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةادمحندعبد اللطيف214506

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةبويريأسامة314606

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةالفزازياميمة414554

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةموتحيدهجر514712

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةبولكانةانس614605

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةالفرساويمنار714553

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةقرش يسهيل814681

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةالغندوريالهام914551

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةبلقايدمصطفى1014593

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةالدحمانيخالد1114521

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةالعالليأحالم1214548

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةالحسناويأحالم1314515

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةامغنيفامين1414576

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةلبجاويأيوب1514685

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةبرباشايوب1614586

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةانوارمروان1714577

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةسهرورديسلمى1814646

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةالزحافخالد1914530

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةديجانحمزة2014628

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةبندريسسعيد2114597

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةالزاهديربيع2214528

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةاملبشريشيماء2314557

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةالشوايمحمد2414537

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةمبروكيأسامة2514695

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةبن غانمأنس2614596

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةوضيحعبد املولى2714725

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةلصفراكرام2814688

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةالظهرحكيم2914545

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةزاكيعبد الرزاق3014635

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةالساقياحمد3114533

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةالهروشكمال3214572

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةفضليمحمد3314677

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةالنصريالحسين3414571

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةالعمراويعماد3514549

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةأغرارعماد3614510

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةالعرومبوشعيب3714546

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةمرتض ىأحمد3814699

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةشيخيسناء3914651

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةبلمزوزياسية4014594

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةسالممحمد4114640

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
التربية البدنية: المادة 

40 من 17الصفحة 



مديرية التكليفالنتيجةالسلكالتخصصالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
التربية البدنية: المادة 

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةبنيروعزالدين4214600

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةعزيزعبدالعزيز4314661

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةمناريعثمان4414710

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالتربية البدنيةاملديريعزيز4514561

40 من 18الصفحة 



مديرية التكليفالنتيجةالسلكالتخصصالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتاصرورفريد116032

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتمستقيممجاهيد216588

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالبرنيعبدالرزاق316052

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتحجوبيمحمد416335

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتنظيفعبدالرحمان516623

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتإراويعبدهللا616016

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالسالليأنس716111

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالكدرورابراهيم816171

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالنهراويفاطمة916194

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتحيدةفاطمة1016355

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتفضلييوسف1116509

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبلقاض يسعيدة1216266

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتاملعروفيفاطمة الزهراء1316181

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبوجامعحمزة1416286

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتزهليصالح الدين1516407

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبوعليأسماء1616299

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتاملعاش يمراد1716180

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالغازيايوب1816153

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتهضارهشام1916629

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبنهنيةحمزة2016280

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبظورنجاة2116258

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتتفاحرشيد2216310

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتمساعدعبد الصمد2316587

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياترشيقياسين2416388

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتجوبيرملياء2516327

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبوشكييونس2616296

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتطيرحمزة2716462

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتمتقياحمد2816569

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالعلويإحسان2916146

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتعنابفاطمة3016489

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتمتوكلسكينة3116571

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتلعشيرمحمد3216549

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتمصباحيأشرف3316593

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتحريخديجة3416341

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالصليحيهشومة3516130

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتمرادنبيل3616581

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالقادريهشام3716161

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتلبيضفتيحة3816538

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتاليمانيالحسين3916207

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالزعيميمبارك4016094

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتغزالنيخديجة4116493

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
اإلجتماعيات: المادة 

40 من 19الصفحة 



مديرية التكليفالنتيجةالسلكالتخصصالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
اإلجتماعيات: المادة 

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتعزوزمحمد4216481

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتحنينزينب4316354

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتإدبركاملهدي4416013

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالتاريالطاهر4516059

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتاملعاش يمحمد4616179

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتحكيميزهيرة4716348

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالعطفاوياملصطفى4816141

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتحفيظيونس4916346

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتهالليعزالدين5016631

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبوطافيعبدالسالم5116297

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالوليديحسناء5216206

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتأعليهشام5316037

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبواالكتافعبدالرفيع5416285

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتخلفونحنان5516364

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالربيعيعبدالرحيم5616085

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتعطوففاطنة5716484

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتأمسكينعبد اللطيف5816209

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالساميمحمد5916107

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتامطيولةأناس6016210

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتعزىعبد الجبار6116482

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبوشريحمزة6216294

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتحمداندنيا6316351

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتعبد اللطيفالوناس6416466

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالكرنيمحمد6516173

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالقرشعائشة6616168

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتمجديعادل6716573

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتجاديسعيد6816316

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتنورالدينلوز6916625

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتزهيركوثر7016409

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتمرشوحنزهة7116584

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتفوزيايمان7216514

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتحديإبراهيم7316337

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتجبراناملصطفى7416317

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالعظيميفاطنة7516142

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتأيت احرورود املهدي7616222

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالطوافسومية7716133

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبندحانحفصة7816278

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالقبليسعاد7916166

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالسوس يالهام8016115

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبلقايدسومية8116267

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبوعونيفاطمة الزهراء8216302

40 من 20الصفحة 



مديرية التكليفالنتيجةالسلكالتخصصالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
اإلجتماعيات: المادة 

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتجدوانيونس8316319

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتحرارمصطفى8416338

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتايت بايوسفعبد السالم8516229

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالبوحسنيإبراهيم8616055

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتأمعضورخالد8716211

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالراض يربيع8816084

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتحسوحنان8916343

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتأجنكارالحسين9016010

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتابو العززهير9116005

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالعجليعثمان9216134

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالسالميوفاء9316112

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبوازيضسعيدة9416284

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالعنزولينوال9516149

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالبداديأمين9616050

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالكلوميخديجة9716174

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبنبالأميرة9816276

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالزعيرمحمد9916093

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتهرماشجهاد10016628

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتحسنيعبدالعالي10116342

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتسرس يحاتم10216417

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالوكاريحسن10316205

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتأسوريعبد الناصر10416027

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتمنيريوسف10516608

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتفائقادريس10616498

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتاشميشةمحمد10716029

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبوعربعبد العالي10816298

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتحاليايوب10916332

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتفكارفاطمة11016510

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتكاعنونفاطمة11116522

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتراجيسكينة11216382

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبنوركمحمد11316281

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتإدعليعبد الرحيم11416015

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالدعقاليمريم11516081

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتخدومصالح الدين11616357

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتازناكالحسين11716022

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتحرموشاملصطفى11816340

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتحربياملهدي11916339

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتخليلسهام12016366

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتحجاجحفيظة12116334

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتمومنعبدالرحيم12216614

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبرغوتكوثر12316256

40 من 21الصفحة 



مديرية التكليفالنتيجةالسلكالتخصصالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
اإلجتماعيات: المادة 

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبير الجملمريم12416307

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتايت علي ابراهيممحمد12516237

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتأزهرييامنة12616024

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتجعدانمحمد12716320

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالصيادالزيتوني12816131

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتمصارعبد اللطيف12916592

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالساخيحمزة13016103

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتبنشريقايوب13116279

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالعروس يزهرة13216137

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياالجتماعياتالحرميحياة13316071

40 من 22الصفحة 



مديرية التكليفالنتيجةالسلكالتخصصالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياملعلومياتشاكرأنس116842

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياملعلومياتعطيرجهاد216849

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياملعلومياتمونديكمال316866

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياملعلومياتباعليسارة416827

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياملعلومياتفقيهينبيلة516855

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياملعلومياتشريفمحمد أمين616843

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياملعلومياتحمزاويسوسن716837

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانوياملعلومياتالجاويمحسين816808

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانوياملعلومياتالفاضلمهى916816

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانوياملعلومياتغاندوريالهام1016851

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانوياملعلومياتاملوحدعبد الحق1116824

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانوياملعلومياتالفضليفاطمة الزهراء1216817

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياملعلومياتبلقائديوسف1316829

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانوياملعلومياتحنانمريم1416838

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
المعلوميات: المادة 

40 من 23الصفحة 
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سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبدرالدينعبدالجليل110324

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالرياضياتزهليغزالن210505

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويالرياضياتسرحانزهير310522

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالرياضياتايحيامروان410307

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتخصالسفيان510462

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالدوشرقية610129

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياترفيقخليد710493

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتالريفيحياة810140

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياتعدالنمراد910582

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتحديعبدالعزيز1010431

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتربعيجواد1110482

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالراويعبدالهادي1210133

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالناجحعبد هللا1310252

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياتزهيراميمة1410506

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتحليياسين1510448

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالرياضياتكبورمحمد1610640

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتفرجيسعيد1710621

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتمسطريالشعيبية1810732

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالسبيطيدنيا1910152

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالحدوميأمين2010107

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتحميديخديجة2110454

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالرياضياتسهيلمحمد2210531

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالنهيريحميد2310256

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبن الشوافةعبد هللا2410348

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبوجناحمحمد2510376

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالرياضياتظهيرمحمد2610570

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتعالليفاطمة الزهراء2710594

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالرياضياتأوالطالبحسن2810281

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويالرياضياتوضيحعمر2910811

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياتخدوشكنزة3010459

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتفاوزيخالد3110612

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالسابكمحمد3210149

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتراجيزكرياء3310478

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتالغريابتسام3410199

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبنحرافأسامة3510361

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتجموديمعاد3610418

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالرياضياتاملتقيايوب3710225

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالشجعياملهدي3810003

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتمؤدبيوسف3910761

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالرياضياتالشقيريسناء4010166

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتبنباصرأيمن4110357

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالرياضياتايت مباركأيوب4210304

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتاكزيروحياة4310071

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
الرياضيات: المادة 

40 من 24الصفحة 



مديرية التكليفالنتيجةالسلكالتخصصالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
الرياضيات: المادة 

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالرياضياتبنعائشةرشيد4410366

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويالرياضياتمعنينووليد4510743

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتلكويطيمحمد4610688

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياتالعسريحليمة4710181

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتاالخضرمحمد4810074

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتوراديشروق4910807

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتليزولعبد الرحيم5010695

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتحريزيأمين5110439

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالفاتحيجواد5210201

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتحرشاحمزة5310435

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتزكارهشام5410503

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانويالرياضياتمنيانيمصطفى5510759

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويالرياضياتحمليشمروان5610451

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتلخصامنورالدين5710672

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتاخضيفسميرة5810040

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتحبزرشيد5910424

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانويالرياضياتسحاببهيجة6010519

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانويالرياضياتزياديسرى6110511

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالرامياملصطفى6210132

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالرياضياتهرودىهند6310797

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتالكديديةابتسام6410217

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويالرياضياتاحمدزيتي6510039

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالحيمرمريم6610114

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتقويدراملحجوب6710638

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتجغنان االدريس يحسن6810415

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانويالرياضياتالساكرصارة6910151

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالرياضياتلعبايلمحمد7010678

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالرياضياتحياةإلياس7110456

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانويالرياضياتلغدايشفاطمة7210683

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالرياضياتالزوهريسميرة7310146

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبالحسننورة7410316

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتفتحيموراد7510616

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانويالرياضياتالوزنةأشرف7610271

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياترحالويسهام7710483

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتايمنابتسام7810310

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالرياضياتالزاهرعبد هللا7910141

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتايت يوسفسكينة8010306

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياتايت ملينعبد الحكيم8110303

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالرياضياتنبيلالسعيدي8210774

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالغرباملصطفى8310198

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتاملشطاني االدريس يخاليد8410235

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياتسقيمعبد الباسط8510527

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتورديخالد8610810
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
الرياضيات: المادة 

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتصباحفاطمة8710556

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتاحديدوفاطمة الزهراء8810037

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالنويتيزكرياء8910018

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالرياضياتدريداشرف9010475

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالرياضياتبونعايلوداد9110397

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالرياضياتالتبيتأسامة9210092

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتلبصكالحسن9310664

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتمنصورالدينمنى9410757

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالكتاويعبد الغفور9510216

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالرياضياتالسكوريإبراهيم9610155

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالرياضياتبن عويناتحمزة9710353

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويالرياضياتعموممريم9810596

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتموسحيمفاطمة9910762

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويالرياضياتحسنيبثينة10010440

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويالرياضياتهاللسكينة10110799

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالغازيقاسم10210196

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتخضراويمراد10310463

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتحسينيمحمد10410442

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتأدياننجاة10510046

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياتاشقيقارمريم10610058

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياتبنحنونأيوب10710362

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالرياضياتبن الفالححسناء10810349

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياتاملكيخديجة10910245

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتعبد الكريميمحمد11010576

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالفاضلعبد الفتاح11110203

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالرياضياتمطهاريبشرى11210741

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتخديجةواليفي11310460

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياترزقيايوب11410488

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياترفاقهشام11510492

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتالشابينضال11610160

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالرياضياتترعاويحمزة11710403

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبلكادةأيوب11810345

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبن عزوزمحمد11910352

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويالرياضياتنفيعهاجر12010786

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبكريسارة12110337

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالرياضياتعتمانيهند12210581

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبالعسيريعزالدين12310318

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتغيالننبيل12410609

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتمصلوحمحمد12510739

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالبوشتياملصطفى12610088

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالفاتحيعتيقة12710200

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتزهيريفاطنة12810509

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتالساخيمراد12910150

40 من 26الصفحة 



مديرية التكليفالنتيجةالسلكالتخصصالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
الرياضيات: المادة 

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتالزاهريسرى13010143

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتيوسفامايح13110819

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالرياضياتافاخارلطيفة13210064

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالرياضياتاجديراسارة13310031

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتميةفاطمة13410764

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالعوفيعبداإلله13510192

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتمرنينيعثمان13610722

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالرياضياتايت فرحينور الدين13710302

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبوهاليياسين13810398

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالرياضياتعنزارفاطمة الزهراء13910599

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويالرياضياتحرورودوهشام14010438

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبوظهراملهدي14110388

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتمخلوقرضوان14210713

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياتعابيدنرجس14310571

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتشكوريبوشعيب14410544

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالرايس يخديجة14510134

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتعطاريونس14610588

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتاجكونعلي14710033

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالكوشيوسف14810223

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتطهيرعمر14910568

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالرجراجيأمين15010135

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتلبضيرعثمان15110665

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتزقايإيمان15210502

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويالرياضياتالكردسارة15310218

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتاالدريس يمحمد15410075

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتكشادسفيان15510651

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالعيديفتيحة15610193

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالرياضياتهجهوجيزكرياء15710794

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتدريويشمونة15810477

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالخياميعزالدين15910118

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالرياضياتالبروديمحسن16010082

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالخناش يعائشة16110117

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتكرومهاجر16210647

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتعطيوينادية16310589

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبشارياحمد16410329

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياتالبسحابيبدر16510084

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياتالرفيقهدى16610137

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتاالزرقعزيز16710077

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتبن حمورشيد16810009

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياتالحدادمعاد16910105

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتناهضاملصطفى17010771

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياترهيننعيمة17110494

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتلصفرسهام17210675
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
الرياضيات: المادة 

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتحيضارةسارة17310457

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياتالطاسةفاطمة الزهراء17410171

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالقرفيفاطمة17510210

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالرياضياتاتباتوصابرين17610030

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتكوراكينسكينة17710659

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتواعزيزحورية17810804

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتامليمامين17910249

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالرياضياتغياتيعبد الخالق18010608

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتلعياليجواد18110682

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالرياضياتتكلنياسية18210405

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبالقائدمروان18310320

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويالرياضياتالراخويوسف18410131

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتمزيليهشام18510727

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبلوشحمزة18610347

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالرياضياتمساعيفسعيدة18710729

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتايت بركاشمصطفى18810295

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالعطارمراد18910184

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياتلسالميأيوب19010674

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياتمغفورماجدة19110744

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبنعريبطه19210367

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويالرياضياتالزاهرمراد19310142

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالرياضياتالسمالليهشام19410156

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالعرشعبد الغفور19510178

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتمبرداملصطفى19610015

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالرياضياتبلقاسمرشيد19710344

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويالرياضياتباحيليلى19810312

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتحربيامين19910434

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتعبد املجيدحافظ20010577

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالبوعيش ياملصطفى20110091

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتاملكروميماجدة20210242

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالرياضياتالكنانمحمد20310222

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتحداويعبد املجيد20410430

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالرياضياتكميحفدوى20510656

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتلكويطيعبداالله20610687

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبوستىالحسين20710385

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالعيديايمان20810194

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتجمالهند20910417

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالرياضياتهديشمريم21010796

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالرياضياتعمونهجر21110597

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويالرياضياتطيانسومية21210569

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياتالدحانيعفاف21310122

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالرياضياتالحجاجيمهدي21410103

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتحركاتنورة21510437
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مديرية التكليفالنتيجةالسلكالتخصصالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر
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(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
الرياضيات: المادة 

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالهودارمحسن21610261

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتعارفخالد21710573

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتعارففريد21810572

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتقديريفاتحة21910631

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتازروالابراهيم22010051

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتشخارمحمد22110539

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالزاهريمنير22210144

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالحمامص ييوسف22310110

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويالرياضياتزهيرالسعدية22410508

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتاملساتياميمة22510005

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتبهلوللبنى22610371

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالرياضياترشديياسر22710490

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبنمسعوداملهدي22810368

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالرياضياتبصراوياملهدي22910334

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالرياضياتبلعزوزيةسومية23010343

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالرياضياتبرغازيسفيان23110327

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالرياضياتيعقوبيعالءالدين23210816

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتجراسمريم23310412

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتزنبيلطيفة23410504

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتحافضزكرياء23510422

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويالرياضياتالسويبةرجاء23610158

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتفهدحمين23710628

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتسالمعزيز23810528

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالجراويمنير23910097

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتحدادبوشعيب24010428

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتمسعفنور الدين24110733

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتمفتاحسلوى24210746

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويالرياضياتقطبيعبد الرحمان24310637

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتورداويزكرياء24410808

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتخويعبد العزيز24510468

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالفاخوريحسن24610202

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالشرقاويعبد الرحيم24710004

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبنبابانبيل24810356

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتابوالقناطرسارة24910024

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتشبوالحسان25010536

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالحنباليأيوب25110112

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالبوشتييوسف25210089

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتقرقوبييحيى25310633

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتاكوزولسكينة25410072

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتدحمانيزكرياء25510472

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالكرميشيونس25610219

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتاملصباحياملصطفى25710236

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالعمرانيزكرياء25810188

40 من 29الصفحة 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
الرياضيات: المادة 

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبكارايمان25910008

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتزيدانعزيز26010514

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالحفيانيمحمد26110108

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتعشابياسين26210586

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتمزيانلوبنة26310726

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتاالكحلسعيد26410079

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالعطاراسامة26510183

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتأبواملكارمعبدالحق26610025

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتصابورفاطمة الزهراء26710550

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتحبيب الدينعمر26810426

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتقرش يعزالذين26910632

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالعنانينورالدين27010190

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتخضروبابراهيم27110464

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتزايدزينب27210499

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتساخياملصطفى27310013

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتبكاويمروان27410336

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتجدفاويابراهيم27510409

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياترزقيزكرياء27610487

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتاملتوكلشعيب27710227

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالكمرةايوب27810221

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتوحيديايوب27910806

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتطالبالشعيبية28010567

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتيونسعادل28110820

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتالياقوتصفية28210274

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتصدفيمحمد28310562

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالرياضياتأكوميحمزة28410073
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بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةوجيهأسماء119411

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةبشراقعبداملغيث219165

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةملسيحياسين319361

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةحجيوليد419233

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةخيراتياسين519254

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةتوفيقبشرى619209

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةوسيفسارة719412

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةايت ازكاغمحمد819145

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةاعريبامحمد919024

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةبهيجعباس1019189

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةبختيالشيماء1119159

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةالقديوييونس1219105

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةجابريالعربي1319214

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةنصيريوسف1419400

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةازريويلعلي1519016

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةايت لحسنجواد1619151

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةفهيميعبداالله1719338

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةاشفيريعبد الرزاق1819021

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةققوشمحمد1919342

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةبلعربييونس2019173

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةاسعيديسارة2119018

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةخالديكريمة2219246

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةهديسهام2319407

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةايت خويااسماعيل2419150

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةلصفرماجدة2519356

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةصحبخديجة2619303

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةنحاسحفصة2719399

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةجمعاريفاطمة الزهراء2819224

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةالزوينالكبيرة2919062

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةبنساعدامين3019187

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةجموسأسماء3119225

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةبطانعبد الصمد3219168

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةبلحيدحبيبة3319172

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةلزركيوسف3419355

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةأمالرجاء3519132

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةغزوانيجعفر3619326

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةالزيتونيأيوب3719063

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةاختباريبدر3819013

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةفرحاتعبدالحق3919334

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةاملودنسعيد4019125

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةبن أحمدفاطمة الزهراء4119177

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
الفيزياء والكيمياء: المادة 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
الفيزياء والكيمياء: المادة 

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةالظاهربديعة4219080

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةايت اباليوسف4319144

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةالحراكانيحليمة4419044

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةاملهديمانون4519124

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةالفركانيفاطمة4619100

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةفضريلبنى4719335

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةجبرالفاطمة4819216

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةاملحافظزينب4919112

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةالحادكمريم5019041

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةاملالكيمحمد5119110

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةجزولمريم5219220

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةجابريسفيان5319215

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةعبيدةعالء الدين5419315

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةفكريغزالن5519336

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةخضراوينوال5619249

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةبورييونس5719194

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةرضاويمحمد5819265

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةمقساطابراهيم5919420

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةالخالمريم6019049

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةرتنانايوب6119262

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةاشحيمةالهام6219020

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةرؤوفمصطفى6319268

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةباامحمدايوب6419155

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةفاطنمعاد6519331

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةتونيفاطمة6619210

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةالعماريمعاد6719092

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةتنيافعبدالعالي6819421

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةالهناءأحمد6919128

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةعناكرةمريم7019324

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةحمامييونس7119241

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةعكرودمحسن7219323

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةالهيسوكعبد الغني7319130

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةنيقش يمحمد7419406

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةالبوعمريشادية7519423

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةشاهدأيوب7619290

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةحسنأيت قازيت7719237

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةابوخصيبعلي7819006

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةواحيدسناء7919409

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةعثمانالبسطاوي8019317

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةبربوش يسمير8119161

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةفواجزكرياء8219339

40 من 32الصفحة 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
الفيزياء والكيمياء: المادة 

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةمستحسنفاطمة8319380

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةبن شيظميمحمد8419181

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةالدحمانيخديجة8519052

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةحجوبييوسف8619232

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةاليمانيعبدهللا8719430

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةالقرشحمزة8819106

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةمبروكيوسف8919365

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةحمدانياملصطفى9019431

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالعلوم الفزيائيةملرواحمحمد9119360

40 من 33الصفحة 
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سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةبنعبد هللاايمان114148

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالفلسفةالعسريحميد214073

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةبوحيىبثينة314151

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةاملرزوقيإكرام414090

عمالة مقاطعة عين الشق(ة)ناجحالثانويالفلسفةالضروبيخالد514068

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالفلسفةالزيراريمروان614055

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةالشاكيمحمد714065

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةاليوسفيمحمد814107

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويالفلسفةالتخيليرشيد914027

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةالخمس يعبد هللا1014039

عمالة مقاطعة عين الشق(ة)ناجحالثانويالفلسفةبلهواريسعيد1114142

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالفلسفةخيينادية1214176

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةالسنونمحمد1314064

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةرجاليسهام1414180

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةالحاجيعلي1514030

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةأيت وكريمعبد هللا1614123

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةاملومن الريفيسعيدة1714102

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويالفلسفةوازريمحمد1814250

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةالكرمةمحمد1914086

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةبنباريعبدالعالي2014147

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويالفلسفةالسليمانيعبد هللا2114061

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةبرامويوسف2214128

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةالرحمونيعثمان2314046

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةجوهرنيمريم2414165

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةامزيلسعيد2514108

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةحاميسكينة2614167

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةايت عديرشيد2714121

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةاملصباحيرضوان2814094

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةالسخيعائشة2914060

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةبن همورمحمد3014145

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةاملعتصمفاطمة3114096

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالفلسفةنجاةفواس ي3214208

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةكريمالضاوية3314210

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةاحريبشرضوان3414006

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةاحاللحادة3514008

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالفلسفةالدبالليابتسام3614041

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةاملغرويعفاف3714097

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةبوعرفةداود3814154

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةلبيبيونس3914213

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويالفلسفةبوخروبةمحسين4014152

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةمجغيطكمال4114226

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويالفلسفةخالديحسن4214174

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
الفلسفة: المادة 

40 من 34الصفحة 



مديرية التكليفالنتيجةالسلكالتخصصالنسباالسمرقم االمتحان.ت. ر

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
الفلسفة: المادة 

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويالفلسفةالعباس يفاطمة الزهراء4314071

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةحبراوينورالدين4414168

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةالحدانموحسين4514034

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويالفلسفةلكشوريهشام4614224

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةاكوجىمحمد4714017

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةفراحسارة4814206

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةالتادليرشيد4914025

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويالفلسفةحسناويزهيرة5014170

40 من 35الصفحة 
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الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضسرحانيسكينة113044

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضلعجلهجر213202

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضمرحاوياميمة313248

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالضاويمحمد412685

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبالرامييوسف512820

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبن لغماريحسناء612853

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضامهانحياة712786

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالشقيريأيوب812677

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضلحبيبسميرة913186

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالسعيدييسرى1012662

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضكلحيخديجة1113171

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضفراجيامينة1213145

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضمقتصدحليمة1313277

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضفيلوسصابرين1413160

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضمتيعفاطمة الزهراء1513229

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالبازسعاد1612578

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضوباللمحمد امين1713319

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضزفوديصفاء1813025

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضفيالليغزالن1913159

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضاملهداوييوسف2012757

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضعثمانيشيماء2113115

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضعريشليلى2213120

عمالة مقاطعة عين الشق(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضلطيفمنية2313200

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبيصالعائشة2412909

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبنوارةفاطمة الزهراء2512865

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضحالبجهان2612963

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضرضوانيجليلة2713010

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبهديمونية2812867

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضرمضاناسية2913020

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضمرض يابتسام3013251

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضنعومفاطمة3113304

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضفتحيشيماء3213142

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضمسعادسماح3313263

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالسمونيسكينة3412666

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبوقدايرفاطمة3512898

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضشرطيبسمة3613068

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضحميراسية3712973

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضحاطبابتسام3812946

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضمزاكيفاطمة3913256

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضافريكيسزينب4012558

عمالة مقاطعة عين الشق(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضحراتيسهيلة4112956

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالعسكرينعيمة4212703

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالهشامينادية4312769

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضافليليسعبدالهادي4412561

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضلشكرشيماء4513197

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
علوم الحياة واألرض: المادة 

40 من 36الصفحة 
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األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الدارالبيضاء  سطات

(2018دورة يناير )النتائج النهائية ملباراة توظيف األساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي 

الئحة الناجحين
علوم الحياة واألرض: المادة 

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالدمنيسناء4612631

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالعشراويفاطمة4712705

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضرقيقاحمد4813014

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبورحيممحاسين4912882

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضأولوسأحمد5012802

عمالة مقاطعة عين الشق(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالحواميوفاء5112619

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبوعديخديجة5212892

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضارشيدفاطمة5312534

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضزيطةاسماء5413037

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبحيتسكينة5512825

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبايليرشيدة5612823

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالحناطيزكرياء5712617

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضفاروقنوال5813139

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضاالدريس ياسماء5912573

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضهبطيايمان6013312

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبودغيةحياة6112879

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبلعاليةحفصة6212840

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضجدابحفيظة6312928

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضايت صالحبشرى6412810

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالهاشمي االدريس يطارق6512765

عمالة مقاطعات موالي رشيد(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضنصرهللاغزالن6613300

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضرضااسية6713009

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضمنتصرليلى6813280

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضلزرقاملهدي6913196

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضقجدادعبد الصمد7013163

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالوسطيكنزة7112776

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضمدرعيأسماء7213243

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضعسراويمريم7313123

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبالفقيهمصطفى7412821

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضصالح الدينشيماء7513091

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضدحانحنان7612990

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضخلدينصهيب7712986

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضابريبرةليلى7812511

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالخشينمحماد7912623

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضلحويطيهالة8013193

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضكوطايمان8113181

عمالة مقاطعة عين الشق(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضحركاتفاطنة8212957

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضامخرصأسماء8312782

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبوحدادينورا8412872

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبقاسمحمد8512836

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبن قاسممريم8612851

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبوشكوكاملهدي8712889

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالعلمينورة8812713

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبوداللسعاد8912880

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالركيكخالد9012641
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عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبداويياسمين9112827

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضصرونوال9213090

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضاملتوكلسناء9312741

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبوعوينةخالد9412896

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالبازرشيد9512577

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالهرماس ينصيرة9612768

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضكنونيامال9713179

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضسكتيمعصام9813049

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضامعايلفةفاطمة9912784

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبومعيزمريم10012902

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضأبوطيةمارية10112519

عمالة مقاطعة عين الشق(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالخرشاش يسلمى10212622

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبخالةروميساء10312826

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضصالحيإلهام10413085

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالسويس ينعيمة10512668

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالجعدومييونس10612603

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضجاللعزيزة10712933

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضمركوعبدهللا10813253

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبلرابوهيبة10912504

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالراويحميد11012637

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالشطيبيحسناء11112674

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضنظيفامينة11213303

عمالة مقاطعة عين الشق(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضامحندنعيمة11312781

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبوطيكوثر11412890

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضمبانخديجة11513223

عمالة مقاطعة عين الشق(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالجمورزينب11612606

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضموهوبسمية11713288

عمالة مقاطعة عين الشق(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضرامياسماء11812996

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضاملطركسارة11912754

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضلحمينرباب12013192

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضجبارعزيزة12112925

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالعوفيشيماء12212718

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضصدوقبوشرة12313089

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضطالعامين12413101

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبلعباسراضية12512841

عمالة مقاطعات ابن مسيك(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضاملهوسكلثوم12612758

الجديدة: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالبهجةعائشة12712588

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضعودانيايمان12813131

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضأبعقيلحفيظة12912512

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضحمانيزكرياء13012968

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضإغيرسعاد13112556

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضوحميسعاد13213321

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبوكرنسهير13312900

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالعزوزيليلى13412697

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضشفيقاملهدي13513072
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عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضمتعبدشيماء13613230

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضاالدريس يعلي13712570

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضلهويرهند13813214

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضعماريمريم13913128

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضمبروكهشام14013224

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالحوزيعبير14112620

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضشابلرقية14213061

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالديوانحياة14312634

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضكنانعفاف14413176

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضسوطوخديجة14513058

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضمباركزينب14613222

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالكوكبيحورية14712734

عمالة مقاطعة عين الشق(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالحضريهاجر14812614

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالسعديسكينة14912661

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبكيرسارة15012837

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضلفتاويهاجر15113208

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالصادقوليد15212681

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضيـعـقـوبـينورالديـن15313334

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضرجازينب15413000

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضلغوشنزهة15513207

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضشكريسمية15613074

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضتالوتيسارة15712916

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضشديلحكيمة15813066

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبوزنقاريسكينة15912884

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضمتوش يسهام16013228

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضصابركوثر16113080

عمالة مقاطعة الحي الحسني(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضسحنونمريم16213042

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالزيوانيسعاد16312652

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبويريدةفاطمة الزهراء16412907

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضاعوردومحمد16512554

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالناجيسعيدة16612761

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضكلياتمحمد امين16713172

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالعظيميمحمد16812712

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضلحسينفاطمة16913187

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبطاطانبيل17012835

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالعرياننهيلة17112694

عمالة مقاطعات عين السبع الحي املحمدي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبزوغيياسين17212833

عمالة مقاطعات سيدي البرنوص ي(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبنهراتادريس17312864

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضزبرحفيض17413022

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبوستفاطمة الزهراء17512887

عمالة مقاطعة عين الشق(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضوجواسماء17613320

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالورديهشام17712775

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضرحاليرابحة17813001

سيدي بنور: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبن احسيبةحنان17912847

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالعسريصفية18012702
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سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضخشانحسن18112981

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالفيالليزينب18212727

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالعثمانيمحمد18312691

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالفاطيميإيمان18412725

املحمدية: عمالة(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضرشدياشرف18513006

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالعلوش ياسامة18612714

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالخيريفاطمة الزهراء18712626

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبوكض يأمين18812901

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبودرصنعيمة18912878

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضاملرجانيعزيزة19012746

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالعماريأيوب19112502

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضعبدوسهيلة19213111

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالبورحماويسناء19312589

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالعمرانيعثمان19412715

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبوكرعازهير19512899

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضمحفوظمعاد19613239

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضامينيكلثوم19712787

سطات: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضفقيرصالح الدين19813153

بنسليمان: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالجبوريفاطمة الزهراء19912601

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالسامليحمزة20012654

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالرحمونيحسناء20112640

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضمرض يشيماء20213250

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضمنصورالسعيد20313282

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضاشليكيعبد الرحمان20412546

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالبوعبيدياملكي20512590

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضبومووليد20612903

برشيد: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالعسرياميمة20712699

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضالدويس يعزيز20812632

النواصر: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضوحيدهاجر20913322

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضلحليبيسكينة21013191

مديونة: إقليم(ة)ناجحالثانويعلوم الحياة واالرضملداننوح21113211

40 من 40الصفحة 


