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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

بنسليمانمزدوجابتدائيفدوى  الدبي1140418

بنسليمانمزدوجابتدائيفدوى  املحض2140417

بنسليمانمزدوجابتدائيبوشرى  الجبوجي3140099

بنسليمانمزدوجابتدائيزينب  بنقريش4140214

بنسليمانمزدوجابتدائياسمهان  البكري5140025

بنسليمانمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء  الحلحالي6140391

بنسليمانمزدوجابتدائيعائشة  نحال7140313

بنسليمانمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء  جالت8140389

بنسليمانمزدوجابتدائيامليلودي  الزعاتري9140052

بنسليمانمزدوجابتدائيحسناء  مبروك10140121

بنسليمانمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء  بوعبيدي11140387

بنسليمانمزدوجابتدائيهاجر  الداروة12140583

بنسليمانمزدوجابتدائينعيمة  عبد الرحماني13140562

بنسليمانمزدوجابتدائيفدوى  الخمس ي14140412

بنسليمانمزدوجابتدائيمحمد  قاني15140465

بنسليمانمزدوجابتدائيزينب  بيجو16140216

بنسليمانمزدوجابتدائيزكية  عاقوب17140200

بنسليمانمزدوجابتدائيأيوب  الحرفوي18140082

بنسليمانمزدوجابتدائيمحمد  غرباوي19140483

بنسليمانمزدوجابتدائيفاطمة  زرايدي20140374

بنسليمانمزدوجابتدائيفاطمة  عاطف21140373

بنسليمانمزدوجابتدائيميلودة  الحلوي22140531

بنسليمانمزدوجابتدائيلطيفة  أنجار23140446

بنسليمانمزدوجابتدائيمليكة  بلحسن24140522

بنسليمانمزدوجابتدائيعائشة  الشيبي25140310

بنسليمانمزدوجابتدائيسمير  الزعاتري26140265

بنسليمانمزدوجابتدائيهاجر  الطرفاوي27140585

بنسليمانمزدوجابتدائياملكي  الوردي28140048

بنسليمانمزدوجابتدائيصفاء  زويشة29140300

بنسليمانمزدوجابتدائياسية  عوة30140026

بنسليمانمزدوجابتدائيليلى  سكراتي31140453

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر
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(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 
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بنسليمانمزدوجابتدائيسارة  الوالدي32140223

بنسليمانمزدوجابتدائيسيف الدين  فرياط33140287

بنسليمانمزدوجابتدائيسلمى  بنامغار34140258

بنسليمانمزدوجابتدائيمعاد  طياب35140521

بنسليمانمزدوجابتدائينورالهدى  الياجوري36140573

بنسليمانمزدوجابتدائيمينة  خربوش37140534

بنسليمانمزدوجابتدائيهودة  لطيف38140599

بنسليمانمزدوجابتدائيجمعة  الشردافي39140112

بنسليمانمزدوجابتدائيزينب  حليوي40140219

الجديدةمزدوجابتدائينورة الواهلي1151549

الجديدةمزدوجابتدائياسية عاطف2150073

الجديدةمزدوجابتدائيمريم عبد النعيم3151390

الجديدةمزدوجابتدائيفوزية غالمي4151205

الجديدةمزدوجابتدائيعبدالرحيم الحامدي5150991

الجديدةمزدوجابتدائيكريمة مزراجي6151222

الجديدةمزدوجابتدائياميمة اكغزفن7150191

الجديدةمزدوجابتدائيأمينة ضحاك8150217

الجديدةمزدوجابتدائيفتيحة الهيبة9151176

الجديدةمزدوجابتدائيأسماء زوهير10150061

الجديدةمزدوجابتدائيمباركة زياد11151283

الجديدةمزدوجابتدائيمنى بلكميري12151420

الجديدةمزدوجابتدائينجاة املالس13151476

الجديدةمزدوجابتدائيمريم زينون14151386

الجديدةمزدوجابتدائيابتسام رمراوي15150004

الجديدةمزدوجابتدائيمصعب ايت لوتو16151406

الجديدةمزدوجابتدائيخديجة قونس ي17150539

الجديدةمزدوجابتدائياميمة فطح18150195

الجديدةمزدوجابتدائيسعيدة بيكور19150730

الجديدةمزدوجابتدائيفاتحة الهاشمي20151091

الجديدةمزدوجابتدائيالزهراء حجاج21150100

الجديدةمزدوجابتدائيسعاد املسعودي22150703
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الجديدةمزدوجابتدائيبوشعيب العرجني23150309

الجديدةمزدوجابتدائيفاطمة دحمان24151118

الجديدةمزدوجابتدائيكريمة بونصير25151216

الجديدةمزدوجابتدائيخديجة نشيد االدريس ي26150558

الجديدةمزدوجابتدائييونس حكار27151652

الجديدةمزدوجابتدائيحنان دخار28150460

الجديدةمزدوجابتدائيمريم البرجي29151357

الجديدةمزدوجابتدائيوداد مرزوق30151595

الجديدةمزدوجابتدائيبوشرى حفيان31150305

الجديدةمزدوجابتدائيمريم رشاد32151384

الجديدةمزدوجابتدائيسكينة سهل33150762

الجديدةمزدوجابتدائيفتيحة كتبي34151182

الجديدةمزدوجابتدائيمينة رفيع35151442

الجديدةمزدوجابتدائيإلهام مكريم36150168

الجديدةمزدوجابتدائيرجاء ملوكي37150587

الجديدةمزدوجابتدائيكمال رزاق38151226

الجديدةمزدوجابتدائيحنان حميداني39150459

الجديدةمزدوجابتدائيعائشة زريعا40150906

الجديدةمزدوجابتدائيإلهام وضف41150170

الجديدةمزدوجابتدائيعائشة املول42150900

الجديدةمزدوجابتدائيأمينة عاجل43150218

الجديدةمزدوجابتدائياحمد دوز44150024

الجديدةمزدوجابتدائياسماء امرابط45150049

الجديدةمزدوجابتدائيمريم اوزمان46151371

الجديدةمزدوجابتدائيرجاء جيرا47150583

الجديدةمزدوجابتدائيشيماء اليماني48150855

الجديدةمزدوجابتدائيعبد الحق لعقيقيل49150925

الجديدةمزدوجابتدائيمحمد امين شوقي50151344

الجديدةمزدوجابتدائيعبدالحكيم صيكوك51150989

الجديدةمزدوجابتدائيهاجر كاظم52151559

الجديدةمزدوجابتدائييوسف فالحي53151639
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الجديدةمزدوجابتدائيعادل الريطب54150891

الجديدةمزدوجابتدائيمريم بن السماللي55151377

الجديدةمزدوجابتدائيوفاء البوص56151599

الجديدةمزدوجابتدائيسعيدة نوعيم57150737

الجديدةمزدوجابتدائيمريم بن أكريم58151375

الجديدةمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء العيبوس59151142

الجديدةمزدوجابتدائيزهير معروف60150645

الجديدةمزدوجابتدائيإيمان شردود61150253

الجديدةمزدوجابتدائيعائشة شياط62150907

الجديدةمزدوجابتدائيشيماء املحمدي63150854

الجديدةمزدوجابتدائيليلى عزاز64151275

الجديدةمزدوجابتدائيزينب الزبيدي65150664

الجديدةمزدوجابتدائيفاطمة العمري66151103

الجديدةمزدوجابتدائينعمان لعال67151516

الجديدةمزدوجابتدائيسارة فرح68150694

الجديدةمزدوجابتدائيمينة بوبريك69151441

الجديدةمزدوجابتدائيفاطمة نرداوي70151128

الجديدةمزدوجابتدائيزهرة راهيف71150639

الجديدةمزدوجابتدائيخديجة فخرالدين72150537

الجديدةمزدوجابتدائيصالح نادي73150873

الجديدةمزدوجابتدائيضحى بوعسرية74150880

الجديدةمزدوجابتدائينجاة هبلة75151484

الجديدةمزدوجابتدائيليلى سميك76151272

الجديدةمزدوجابتدائياسماء كمال77150055

الجديدةمزدوجابتدائيمحمد امين الوناس78151343

الجديدةمزدوجابتدائيمديحة فتحي79151349

الجديدةمزدوجابتدائينسيمة كروم80151515

الجديدةمزدوجابتدائيزهرة خويلي81150638

الجديدةمزدوجابتدائيكريمة املجدوبي82151213

الجديدةمزدوجابتدائيايوب الواتب83150260

الجديدةمزدوجابتدائيبشرى بستاني84150290
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الجديدةمزدوجابتدائيسامية بوغالب85150698

الجديدةمزدوجابتدائيحسناء بن اعمار86150384

الجديدةمزدوجابتدائيعائشة املعناوي87150899

الجديدةمزدوجابتدائيشيماء بعاج88150856

الجديدةمزدوجابتدائيخديجة نشيد89150557

الجديدةمزدوجابتدائينعيمة الحياني90151517

الجديدةمزدوجابتدائينزهة فاطين91151505

الجديدةمزدوجابتدائينادية بنسدي92151460

الجديدةمزدوجابتدائينورالدين الفخار93151547

الجديدةمزدوجابتدائينعيمة مفيد94151533

الجديدةمزدوجابتدائيعبد القادر سند95150955

الجديدةمزدوجابتدائيمنير رمرام96151423

الجديدةمزدوجابتدائيمحمد مرابح97151338

الجديدةمزدوجابتدائيهدى بشري98151565

الجديدةمزدوجابتدائيلبنى سالم99151243

الجديدةمزدوجابتدائيأحالم صردي100150017

الجديدةمزدوجابتدائيأميمة شوفاني101150199

الجديدةمزدوجابتدائيزكية عطار102150631

الجديدةمزدوجابتدائيفراح برطالي103151189

الجديدةمزدوجابتدائيسهام شهاب104150818

الجديدةمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء زياد105151157

الجديدةمزدوجابتدائيسومية زروق106150836

الجديدةمزدوجابتدائيايمان لحكيم107150240

الجديدةمزدوجابتدائينورة بوعصابة108151552

الجديدةمزدوجابتدائيزهرة الحريري109150634

الجديدةمزدوجابتدائيهدى مزوز110151570

الجديدةمزدوجابتدائييوسف عفو111151638

الجديدةمزدوجابتدائينسيمة فرانديل112151514

الجديدةمزدوجابتدائييونس العطيري113151650

الجديدةمزدوجابتدائيغزالن القضيوي114151075

الجديدةمزدوجابتدائيأميمة نجاد115150200
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الجديدةمزدوجابتدائيايمان العراس ي116150232

الجديدةمزدوجابتدائياسماعيل سويكت117150068

الجديدةمزدوجابتدائيحليمة مريس118150434

الجديدةمزدوجابتدائيفتيحة املالكي119151175

الجديدةمزدوجابتدائيعزيزة بوزين120151047

الجديدةمزدوجابتدائيايمان بحاج121150235

الجديدةمزدوجابتدائيثوريا الخطيبي122150324

الجديدةمزدوجابتدائيسكينة املنتهي123150751

الجديدةمزدوجابتدائيخديجة بوهالل124150514

الجديدةمزدوجابتدائينادية البردعي125151451

الجديدةمزدوجابتدائيالزوهرة شهيد126150103

الجديدةمزدوجابتدائيلبنى مرض ي127151245

الجديدةمزدوجابتدائيزكية حامي128150630

الجديدةمزدوجابتدائيالشعيبية الزهراوي129150112

الجديدةمزدوجابتدائيكوثر عاطفي130151233

الجديدةمزدوجابتدائيهدى املجديد131151564

الجديدةمزدوجابتدائيإكرام جندول132150080

الجديدةمزدوجابتدائيعبداالله ايت محند133150980

الجديدةمزدوجابتدائيأمين مخلص134150206

الجديدةمزدوجابتدائيسكينة بندحو135150755

الجديدةمزدوجابتدائيايمان مغراوي136150242

الجديدةمزدوجابتدائيدنيا العمودي137150566

الجديدةمزدوجابتدائيالزوهرة طياب138150105

الجديدةمزدوجابتدائيعائشة رضوان139150905

الجديدةمزدوجابتدائيخديجة لخاللي140150542

الجديدةمزدوجابتدائيحسناء قندري141150394

الجديدةمزدوجابتدائيسكينة ديان142150760

الجديدةمزدوجابتدائياملهدي الناصيري143150143

الجديدةمزدوجابتدائينعيمة عزالدين144151528

الجديدةمزدوجابتدائيفاطنة بصري145151165

الجديدةمزدوجابتدائيلطيفة ابوالنصر146151252
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الجديدةمزدوجابتدائينديرة كالف147151494

الجديدةمزدوجابتدائيإيمان أيت جيالل148150249

الجديدةمزدوجابتدائيمونية بوغرف149151430

الجديدةمزدوجابتدائيكنزة حيس ي150151228

برشيدمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء خاضر1130791

برشيدمزدوجابتدائيمونة بوسناح2131015

برشيدمزدوجابتدائيكمال املغزاوي3130837

برشيدمزدوجابتدائينجوى بنريان4131050

برشيدمزدوجابتدائيفيروز عرابي5130820

برشيدمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء اهنينو6130777

برشيدمزدوجابتدائيسعد عواد7130493

برشيدمزدوجابتدائيسميرة لحسيني8130568

برشيدمزدوجابتدائيحسناء بوقدير9130247

برشيدمزدوجابتدائيسميرة ابريني10130567

برشيدمزدوجابتدائيحسناء باشا11130246

برشيدمزدوجابتدائييسرى الدجلي12131150

برشيدمزدوجابتدائيحسناء هناني13130234

برشيدمزدوجابتدائيكوثر مكريم14130848

برشيدمزدوجابتدائيليلى بادر15130876

برشيدمزدوجابتدائيزينب وعجال16130441

برشيدمزدوجابتدائيمريم الفياللي17130957

برشيدمزدوجابتدائيالشيماء الكحالوي18130078

برشيدمزدوجابتدائيسناء بوعسرية19130585

برشيدمزدوجابتدائيحسناء بوفتو20130240

برشيدمزدوجابتدائيايوب غزلي21130151

برشيدمزدوجابتدائيرشيد مدماني22130385

برشيدمزدوجابتدائيمحمد أقشاش23130941

برشيدمزدوجابتدائيحنان مؤيد24130296

برشيدمزدوجابتدائيالسديري نهيلة25130067

برشيدمزدوجابتدائيكريمة عابد26130829

برشيدمزدوجابتدائيزينب زبار27130439
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للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

برشيدمزدوجابتدائيسارة زاودي28130465

برشيدمزدوجابتدائيالسعدية نحمد29130075

برشيدمزدوجابتدائيفتيحة الكنبوش ي30130806

برشيدمزدوجابتدائيصابرين بوننة31130617

برشيدمزدوجابتدائيمحمد املسكي32130910

برشيدمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء العرجوني33130775

برشيدمزدوجابتدائيسكينة فتح الخير34130515

برشيدمزدوجابتدائيعائشة الحاتمي35130641

برشيدمزدوجابتدائيفتيحة لطفي36130801

برشيدمزدوجابتدائيمخلوقي محمد37130944

برشيدمزدوجابتدائيالياس حميدي38130104

برشيدمزدوجابتدائيامين قريديد39130118

برشيدمزدوجابتدائيحنان نحال40130298

سيدي بنورمزدوجابتدائيابتسام أبوطية1160001

سيدي بنورمزدوجابتدائيالغالية سادتي2160137

سيدي بنورمزدوجابتدائييوسف الدرقاوي3161752

سيدي بنورمزدوجابتدائيرابحة اراوي4160583

سيدي بنورمزدوجابتدائيابتسام املسناوي5160004

سيدي بنورمزدوجابتدائينهيلة باريز6161624

سيدي بنورمزدوجابتدائيخديجة نعماوي7160568

سيدي بنورمزدوجابتدائيزينب الطهيري8160681

سيدي بنورمزدوجابتدائيعواطف ميشاوي9161198

سيدي بنورمزدوجابتدائينادية الشرافي10161544

سيدي بنورمزدوجابتدائيغزالن الجبار11161200

سيدي بنورمزدوجابتدائيمحمد ايت الحاج12161403

سيدي بنورمزدوجابتدائيزينب الفتيحي13160684

سيدي بنورمزدوجابتدائيكريم احسينا14161303

سيدي بنورمزدوجابتدائيطه زنيبر15160894

سيدي بنورمزدوجابتدائيعبداملالك إراوي16161109

سيدي بنورمزدوجابتدائيعمر قاس ي17161197

سيدي بنورمزدوجابتدائيابتسام لغريس18160010
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

سيدي بنورمزدوجابتدائيياناس صديق19161744

سيدي بنورمزدوجابتدائيعادل وفيق20160908

سيدي بنورمزدوجابتدائيسعيد مناني21160746

سيدي بنورمزدوجابتدائياشريفة النميلي22160080

سيدي بنورمزدوجابتدائيفتيحة العسري23161276

سيدي بنورمزدوجابتدائيمحمد رضوان24161417

سيدي بنورمزدوجابتدائيعبد الحق رزاق25160945

سيدي بنورمزدوجابتدائيمحمد مساعد26161446

سيدي بنورمزدوجابتدائينسيبة أيت لشكر27161603

سيدي بنورمزدوجابتدائينوال بنزهرة28161630

سيدي بنورمزدوجابتدائيأحمد الضو29160032

سيدي بنورمزدوجابتدائينادية توفيد30161552

سيدي بنورمزدوجابتدائيالشعيبية مالطي31160125

سيدي بنورمزدوجابتدائيعادل الباها32160896

سيدي بنورمزدوجابتدائيعزيز خالد33161158

سيدي بنورمزدوجابتدائيالزوهراء سلمان34160110

سيدي بنورمزدوجابتدائيهاجر قوقاجي35161658

سيدي بنورمزدوجابتدائيوردية أيت س ي بابا36161709

سيدي بنورمزدوجابتدائياحمد بن الخضرة37160037

سيدي بنورمزدوجابتدائيفدوى مغفور38161285

سيدي بنورمزدوجابتدائيسعيد النعوي39160733

سيدي بنورمزدوجابتدائياحالم ابيه40160026

سيدي بنورمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء خفيظ41161227

سيدي بنورمزدوجابتدائيحياة املعضور42160502

سيدي بنورمزدوجابتدائيمحمد طوفاني43161428

سيدي بنورمزدوجابتدائيرفيقة فوزي44160638

سيدي بنورمزدوجابتدائيحنان وجيد45160495

سيدي بنورمزدوجابتدائيسلوى الرميدي46160794

سيدي بنورمزدوجابتدائيالعلمي الحوام47160134

سيدي بنورمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء الطوس ي48161217

سيدي بنورمزدوجابتدائيفاطمة حمدان49161261
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

سيدي بنورمزدوجابتدائيادريس الضاوي50160051

سيدي بنورمزدوجابتدائينبيل مبروكي51161572

سيدي بنورمزدوجابتدائيسعيدة عبد الحق52160756

سيدي بنورمزدوجابتدائيسومية قادري53160856

سيدي بنورمزدوجابتدائيأميمة واريد54160204

سيدي بنورمزدوجابتدائيفوزية برجان55161294

سيدي بنورمزدوجابتدائينجية املهجور56161589

سيدي بنورمزدوجابتدائيمحجوبة دروش57161367

سيدي بنورمزدوجابتدائيرشيدة املكيكي58160617

سيدي بنورمزدوجابتدائيفاطمة بولخير59161255

سيدي بنورمزدوجابتدائينورة أبوالهنا60161648

سيدي بنورمزدوجابتدائيوداد بوحدوا61161704

سيدي بنورمزدوجابتدائياميمة عميري62160202

سيدي بنورمزدوجابتدائيعبد هللا وصفي63161026

سيدي بنورمزدوجابتدائيوسيمة املجدوب64161710

سيدي بنورمزدوجابتدائيامين شكير65160212

سيدي بنورمزدوجابتدائيطارق آمل66160884

سيدي بنورمزدوجابتدائيحليمة عليكة67160447

سيدي بنورمزدوجابتدائيمحمد شكيري68161423

سيدي بنورمزدوجابتدائيعفاف لطيف69161177

سيدي بنورمزدوجابتدائينعيمة ليزول70161620

سيدي بنورمزدوجابتدائيحسناء بنحد71160405

سيدي بنورمزدوجابتدائيحليمة مرشيد72160450

سيدي بنورمزدوجابتدائيايمان بنعربية73160248

سيدي بنورمزدوجابتدائيكمال سيبة74161319

سيدي بنورمزدوجابتدائيالسعدية الصلحي75160116

سيدي بنورمزدوجابتدائيشرف الطائفي76160859

سيدي بنورمزدوجابتدائيخديجة موسحيم77160565

سيدي بنورمزدوجابتدائيسكينة زيات78160785

سيدي بنورمزدوجابتدائيرشيد العثماني79160602

سيدي بنورمزدوجابتدائيوفاء اوجيل80161712
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

سيدي بنورمزدوجابتدائيسلمى كرام81160793

سيدي بنورمزدوجابتدائينجلة رحاب82161582

سيدي بنورمزدوجابتدائييونس الكحيلي83161779

سيدي بنورمزدوجابتدائيحمزة سخاوي84160459

سيدي بنورمزدوجابتدائيامين غرصال85160214

سيدي بنورمزدوجابتدائيهاجر بوسونة86161656

سيدي بنورمزدوجابتدائيجواد بلمهول87160373

سيدي بنورمزدوجابتدائيوديع املستكفي88161706

سيدي بنورمزدوجابتدائيالحسين عباد89160098

سيدي بنورمزدوجابتدائيكلثوم عربان90161313

سيدي بنورمزدوجابتدائيبوشعيب كودي91160330

سيدي بنورمزدوجابتدائيابتسام قديف92160008

سيدي بنورمزدوجابتدائيعبد الحفيظ دياني93160940

سيدي بنورمزدوجابتدائيسليمة خيا94160801

سيدي بنورمزدوجابتدائينزهة البنوري95161593

سيدي بنورمزدوجابتدائيجهاد بوكيلي مخوخي96160362

سيدي بنورمزدوجابتدائيالصحراوي غوجة97160126

سيدي بنورمزدوجابتدائيحسن حبيب هللا98160383

سيدي بنورمزدوجابتدائيمريم مهداوي99161503

سيدي بنورمزدوجابتدائيرضوان بوختم100160625

سيدي بنورمزدوجابتدائينادية شعنون101161555

سيدي بنورمزدوجابتدائيابوبكر التازي102160024

سيدي بنورمزدوجابتدائينورالدين اقليقل103161641

سيدي بنورمزدوجابتدائياكرام حمداوي104160082

سيدي بنورمزدوجابتدائيميلود حنصال105161535

سيدي بنورمزدوجابتدائيهاجر ناجي106161660

سيدي بنورمزدوجابتدائيمحمد عمران107161433

سيدي بنورمزدوجابتدائيربيعة اوالد س ي علي108160586

سيدي بنورمزدوجابتدائيفاطنة شهلي109161270

سيدي بنورمزدوجابتدائيعبد الواحد الكهاز110161042

سيدي بنورمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء نافع111161241
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

سيدي بنورمزدوجابتدائياكرام ضمان112160083

سيدي بنورمزدوجابتدائيزهراء زكاف113160655

سيدي بنورمزدوجابتدائيعبدهللا وهيب114161108

سيدي بنورمزدوجابتدائيهاجر احمينة115161654

سيدي بنورمزدوجابتدائيمليكة اراوي116161518

سيدي بنورمزدوجابتدائيزينب تابت117160693

سيدي بنورمزدوجابتدائيسالم بن ابريك118160713

سيدي بنورمزدوجابتدائيسميرة عطيفي119160818

سيدي بنورمزدوجابتدائيطارق ٍالجامعي120160881

سيدي بنورمزدوجابتدائيايمان االفغاني121160243

سيدي بنورمزدوجابتدائيحنان اوالد س ي علي122160483

سيدي بنورمزدوجابتدائيحمزة الشرقي123160455

سيدي بنورمزدوجابتدائينبيل الرباعي124161567

سيدي بنورمزدوجابتدائيالسعدية بنهاورش125160117

سيدي بنورمزدوجابتدائيعادل املسكين126160897

سيدي بنورمزدوجابتدائيصفاء طيس127160869

سيدي بنورمزدوجابتدائينعيمة زائر128161617

سيدي بنورمزدوجابتدائينبيل مخلص129161573

سيدي بنورمزدوجابتدائيإدريس السائح130160050

سيدي بنورمزدوجابتدائييوسف صارة131161767

سيدي بنورمزدوجابتدائيعائشة شاكير132160917

سيدي بنورمزدوجابتدائيزينب رباح133160695

سيدي بنورمزدوجابتدائيميلود الزمراني134161531

سيدي بنورمزدوجابتدائيالطاهر عتيق135160132

سيدي بنورمزدوجابتدائيمحمد رامد136161416

سيدي بنورمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء املالح137161222

سيدي بنورمزدوجابتدائيالحسن الرطبي138160090

سيدي بنورمزدوجابتدائيفؤاد بوملك139161289

سيدي بنورمزدوجابتدائيمحمد الديان140161385

سيدي بنورمزدوجابتدائيحمزة اسكاكري141160453

سيدي بنورمزدوجابتدائيخديجة الراض ي142160535
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

سيدي بنورمزدوجابتدائيابراهيم بن الفالح143160019

سيدي بنورمزدوجابتدائيجواد بنجدي144160374

سيدي بنورمزدوجابتدائيالحسن طلعة145160094

سيدي بنورمزدوجابتدائيسعيدة مكاوي146160760

سيدي بنورمزدوجابتدائيسعيد الحافظي147160726

سيدي بنورمزدوجابتدائيعزيز حمراس148161157

سيدي بنورمزدوجابتدائيحليمة الزياني149160440

سيدي بنورمزدوجابتدائيحورية عربان150160498

سيدي بنورمزدوجابتدائينورالدين زمراوي151161644

سيدي بنورمزدوجابتدائيخديجة بلقايد152160544

سيدي بنورمزدوجابتدائيعزيزة حاتم153161169

سيدي بنورمزدوجابتدائييوسف عثماني154161769

سيدي بنورمزدوجابتدائيحسن عميري155160386

سيدي بنورمزدوجابتدائيإلهام ذكير156160174

سيدي بنورمزدوجابتدائييوسف الحجري157161751

سيدي بنورمزدوجابتدائيليلى الزغموتي158161352

سيدي بنورمزدوجابتدائيعبد الكبير الهالوي159161003

سيدي بنورمزدوجابتدائيابتسام الشافعي160160003

سيدي بنورمزدوجابتدائيابتسام بنكردة161160006

سيدي بنورمزدوجابتدائيبهيجة غلمي162160301

سيدي بنورمزدوجابتدائيعبد اللطيف عزابي163161020

سيدي بنورمزدوجابتدائياسماء االراوي164160059

سيدي بنورمزدوجابتدائيوفاء أكاك165161711

سيدي بنورمزدوجابتدائيامينة عاب166160227

سيدي بنورمزدوجابتدائيزينب بن دحمان167160691

سيدي بنورمزدوجابتدائيمحفوظ حمرالراس168161374

سيدي بنورمزدوجابتدائيعبدالجبار رجيف169161056

سيدي بنورمزدوجابتدائيمريم سكلى170161492

سيدي بنورمزدوجابتدائيأحمد العطاري171160033

سيدي بنورمزدوجابتدائيحميد مجيدي172160474

سيدي بنورمزدوجابتدائيسارة عواد173160710
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للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

سيدي بنورمزدوجابتدائيمحمد صديق174161427

سيدي بنورمزدوجابتدائيرشا صفيع175160595

سيدي بنورمزدوجابتدائيسميح الدحماني176160807

سيدي بنورمزدوجابتدائينادية السباعي177161543

سيدي بنورمزدوجابتدائيحنان نور الفتح178160493

سيدي بنورمزدوجابتدائيعزيزة اعباضل179161164

سيدي بنورمزدوجابتدائيمونية حبادي180161528

سيدي بنورمزدوجابتدائيصالح الدين املرني181160873

سيدي بنورمزدوجابتدائيحفيظة النعيم182160427

سيدي بنورمزدوجابتدائيعائشة الغربي183160909

سيدي بنورمزدوجابتدائيعيس ي سحر184161199

سيدي بنورمزدوجابتدائيالزوهرة املجيب185160112

سيدي بنورمزدوجابتدائيسعيدة لشهب186160758

سيدي بنورمزدوجابتدائيابراهيم الطهيري187160016

سيدي بنورمزدوجابتدائيأمين عباد188160213

سيدي بنورمزدوجابتدائيمصطفى بوعودة189161511

سيدي بنورمزدوجابتدائيالخداوش حورية190160104

سيدي بنورمزدوجابتدائيامينة البيار191160220

سيدي بنورمزدوجابتدائيسمية فناوي192160806

سيدي بنورمزدوجابتدائيفاطمة حليمي193161260

سيدي بنورمزدوجابتدائينورة بن الفالح194161649

سيدي بنورمزدوجابتدائيابراهيم االدريس ي مفتاح195160013

سيدي بنورمزدوجابتدائيمحمد نقار196161452

سيدي بنورمزدوجابتدائيعزيز الشتوي197161152

سيدي بنورمزدوجابتدائيزينب القبلي198160685

سيدي بنورمزدوجابتدائيزينب بن التومي199160690

سيدي بنورمزدوجابتدائييونس بن اقتيلة200161784

سيدي بنورمزدوجابتدائيعبد اللطيف بلعيساوي201161017

سيدي بنورمزدوجابتدائيمريم ذهبي202161490

سيدي بنورمزدوجابتدائيبوشعيب الشرقي203160317

سيدي بنورمزدوجابتدائيزهيرة الحافظي204160668
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

سيدي بنورمزدوجابتدائيمريم نظام205161504

سيدي بنورمزدوجابتدائيابتسام نجي206160012

سيدي بنورمزدوجابتدائيمحسن عدنان207161370

سيدي بنورمزدوجابتدائيفتيحة منتصر208161282

سيدي بنورمزدوجابتدائياملخربش امحمد209160141

سيدي بنورمزدوجابتدائيزينب العيبوبي210160683

سيدي بنورمزدوجابتدائيسعاد مسعودي211160723

سيدي بنورمزدوجابتدائينادية عقار212161557

سيدي بنورمزدوجابتدائياسية عاصم213160074

سيدي بنورمزدوجابتدائيطه الغازي214160893

سيدي بنورمزدوجابتدائيتوفيق غروادي215160337

سيدي بنورمزدوجابتدائيأسماء تيس216160064

سيدي بنورمزدوجابتدائيعبدالواحد معروف217161122

سيدي بنورمزدوجابتدائيعبد الغفور حمدون218160990

سيدي بنورمزدوجابتدائياملصطفى مبروك219160158

سيدي بنورمزدوجابتدائيمريم عابد220161496

سيدي بنورمزدوجابتدائيفاطمة الشيظمي221161244

سيدي بنورمزدوجابتدائياحمد غالب222160042

سيدي بنورمزدوجابتدائيحسناء البياض223160390

سيدي بنورمزدوجابتدائيفاطمة الشعيبي224161243

سيدي بنورمزدوجابتدائيجهان زحال225160365

سيدي بنورمزدوجابتدائيإقبال الخطابي226160081

سيدي بنورمزدوجابتدائيحكيمة نومارت227160436

سيدي بنورمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء دكدوك228161230

سيدي بنورمزدوجابتدائيإيمان الباللي229160244

سيدي بنورمزدوجابتدائيعبد الجليل الحيمر230160934

سيدي بنورمزدوجابتدائيخديجة الطاوس ي231160537

سيدي بنورمزدوجابتدائيخديجة غالم232160560

سيدي بنورمزدوجابتدائيعبد الفتاح الكفاني233160994

سيدي بنورمزدوجابتدائيفؤاد الحفظي234161286

سيدي بنورمزدوجابتدائيحافظ عريش235160378
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

سيدي بنورمزدوجابتدائيالشعيبية حمراس236160123

سيدي بنورمزدوجابتدائيخديجة بيار237160549

سيدي بنورمزدوجابتدائيوجدان مشروف238161699

سيدي بنورمزدوجابتدائيسعيدة هرواش239160761

سيدي بنورمزدوجابتدائيسارة مدوال240160712

سيدي بنورمزدوجابتدائيايوب مفتاح241160282

سيدي بنورمزدوجابتدائيغزالن مشكور242161209

سيدي بنورمزدوجابتدائيجمال فقيد243160350

سيدي بنورمزدوجابتدائيوفاء كريضة244161716

سيدي بنورمزدوجابتدائيأحمد الشباكي245160031

سيدي بنورمزدوجابتدائيصالح لدين الوزني246160879

سيدي بنورمزدوجابتدائيمريم الغياتي247161478

سيدي بنورمزدوجابتدائيفاطنة موقين248161273

سيدي بنورمزدوجابتدائيابتسام قشاش249160009

سيدي بنورمزدوجابتدائيرضوان بشيري250160623

سيدي بنورمزدوجابتدائيزهيرة السبعي251160670

سيدي بنورمزدوجابتدائيسهام عكاية252160843

سيدي بنورمزدوجابتدائيعبداملنعم الحمامص ي253161114

سيدي بنورمزدوجابتدائيميلود بن قرد254161534

سيدي بنورمزدوجابتدائيعزيزة الويزة255161168

سيدي بنورمزدوجابتدائيهشام اكطيب256161669

سيدي بنورمزدوجابتدائيوفاء لقيم257161717

سيدي بنورمزدوجابتدائيأمين الفوالي258160208

سيدي بنورمزدوجابتدائيحليمة السويدي259160441

سيدي بنورمزدوجابتدائيحمزة ملهل260160463

سطاتمزدوجابتدائييونس البزطام1122818

سطاتمزدوجابتدائينورة الغزالني2122603

سطاتمزدوجابتدائياسماء خيارة3120111

سطاتمزدوجابتدائيمريم تجلي4122322

سطاتمزدوجابتدائيمريم شرادي5122347

سطاتمزدوجابتدائينورة زعكور6122608
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

سطاتمزدوجابتدائيمنى مويس ى7122432

سطاتمزدوجابتدائيغزالن العشيق8121790

سطاتمزدوجابتدائيفريدة عابد9121959

سطاتمزدوجابتدائيغزالن موقي10121795

سطاتمزدوجابتدائيمحمد سقراط11122192

سطاتمزدوجابتدائيالحسين النور12120172

سطاتمزدوجابتدائيشرف هالل13121384

سطاتمزدوجابتدائيمريم مجاهيد14122331

سطاتمزدوجابتدائيهاجر برهان الدين15122622

سطاتمزدوجابتدائيفتيحة خابري16121927

سطاتمزدوجابتدائينوهى زرزوري17122617

سطاتمزدوجابتدائيوفاء اسماعيلي18122694

سطاتمزدوجابتدائينادية طاهر19122478

سطاتمزدوجابتدائيمريم واحي20122334

سطاتمزدوجابتدائيربيعة  النوري21120934

سطاتمزدوجابتدائي سعيدة بدري22120015

سطاتمزدوجابتدائيرشيد معطية23120971

سطاتمزدوجابتدائينادية اعبيس24122476

سطاتمزدوجابتدائيمحفوظ خيارة25122135

سطاتمزدوجابتدائيخديجة طلحة26120821

سطاتمزدوجابتدائينورة الشقيري27122609

سطاتمزدوجابتدائينزهة غندور28122544

سطاتمزدوجابتدائيجيهان املرصلي29120620

سطاتمزدوجابتدائيهند نعيم30122674

سطاتمزدوجابتدائيخولة البربي31120910

سطاتمزدوجابتدائيحسناء الحاجي32120670

سطاتمزدوجابتدائيحسناء الحسني33120666

سطاتمزدوجابتدائي زهر عبدهللا34121670

سطاتمزدوجابتدائينادیہ الکالخی35122514

سطاتمزدوجابتدائيأسماء عماري36120127

سطاتمزدوجابتدائيسكينة الزين37121246
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

سطاتمزدوجابتدائيمهدي حسان38122441

سطاتمزدوجابتدائيغزالن فتوح39121785

سطاتمزدوجابتدائيمريم هجهوج40122342

سطاتمزدوجابتدائيرجاء رزقي41120943

سطاتمزدوجابتدائييونس بوخنجر42122825

سطاتمزدوجابتدائيعبد هللا الحافظون43121577

سطاتمزدوجابتدائيسعيد حميد44121175

سطاتمزدوجابتدائيعبدالرزاق العيار45121635

سطاتمزدوجابتدائيمريمة صبوحي46122389

سطاتمزدوجابتدائيعبد الكريم ناتجي47121568

سطاتمزدوجابتدائينورة  القادري48122615

سطاتمزدوجابتدائيحسناء الجليلي49120667

سطاتمزدوجابتدائيشيماء بنمخلوعة50121397

سطاتمزدوجابتدائيحنان طواهري51120753

سطاتمزدوجابتدائيعبدالناصر رحالوي52121673

سطاتمزدوجابتدائيعبدالكريم رفقي53121659

سطاتمزدوجابتدائيسكينة داودي54121242

سطاتمزدوجابتدائيمريم مصوري55122326

سطاتمزدوجابتدائيخولة جنيدي56120909

سطاتمزدوجابتدائيزهيرة حيداني57121058

سطاتمزدوجابتدائيالسعدية املناوي58120202

سطاتمزدوجابتدائيشيماء العسلي59121396

سطاتمزدوجابتدائينهيلة فهيد60122584

سطاتمزدوجابتدائيزكرياء ابالين61121031

سطاتمزدوجابتدائي ميلودة حيويش62120024

سطاتمزدوجابتدائيمينة  مستور63122465

سطاتمزدوجابتدائيسعيدة الحيمر64121213

سطاتمزدوجابتدائيعماد بحار65121761

سطاتمزدوجابتدائياحمد زمزامي66120060

سطاتمزدوجابتدائيالزهرة شهيد67120187

سطاتمزدوجابتدائيالصطفى حريري68120217
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

سطاتمزدوجابتدائيحسناء  سالمي69121813

سطاتمزدوجابتدائيالعربي جرموني70120219

سطاتمزدوجابتدائيشيماء  زكي71121409

سطاتمزدوجابتدائيالزهرة ضريف72120185

سطاتمزدوجابتدائيحكيمة بن عمي73120700

سطاتمزدوجابتدائيسارة ينتور74121134

سطاتمزدوجابتدائيعبد القادر شكاك75121565

سطاتمزدوجابتدائيشيماء مزارة76121398

سطاتمزدوجابتدائيسعاد وراق77121151

سطاتمزدوجابتدائيزينب البحايري78121065

سطاتمزدوجابتدائينسيمة النبوي79122559

سطاتمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء حسام80121870

سطاتمزدوجابتدائيمريم الحمداوي81122357

سطاتمزدوجابتدائيزينب الحياني82121084

سطاتمزدوجابتدائينجوى رحالوي83122534

سطاتمزدوجابتدائيحسناء السمعلي84120665

سطاتمزدوجابتدائيمحمد بونعامة85122154

سطاتمزدوجابتدائيسلوى السعدي86121276

سطاتمزدوجابتدائيسهيل بكار87121357

سطاتمزدوجابتدائيغزالن دحان88121802

سطاتمزدوجابتدائيعبدالقادر شعوب89121653

سطاتمزدوجابتدائيياسين  رجافاهلل90122758

سطاتمزدوجابتدائيعبد الصمد مجدوبي91121543

سطاتمزدوجابتدائيعبد الرزاق بستاني92121537

سطاتمزدوجابتدائيزهيرة ثعبان93121057

سطاتمزدوجابتدائيعثمان سعلوي94121702

سطاتمزدوجابتدائيالتايكة  الكناوي95120165

سطاتمزدوجابتدائيحنان هردالة96120757

سطاتمزدوجابتدائيمعاد بوفي97122413

سطاتمزدوجابتدائيربيعة السعودي98120932

سطاتمزدوجابتدائيايمان مشتار99120436
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

سطاتمزدوجابتدائيزهور البوعناني100121048

سطاتمزدوجابتدائيكوثر بدراوي101122033

سطاتمزدوجابتدائيحسن الصادقي102120631

سطاتمزدوجابتدائيلطيفة العابد العمراني103122068

سطاتمزدوجابتدائيزينب السعودي104121074

سطاتمزدوجابتدائيعادل جوهرة105121480

سطاتمزدوجابتدائينجوى ايت سعيد106122538

سطاتمزدوجابتدائيهدى بدوي107122640

سطاتمزدوجابتدائيصالح زهر108121420

سطاتمزدوجابتدائينسيبة عالوي109122558

سطاتمزدوجابتدائيليلى متمير110122096

سطاتمزدوجابتدائييوسف مغاري111122773

سطاتمزدوجابتدائيكلثوم نازه112122003

سطاتمزدوجابتدائيوئام ارزمي113122714

سطاتمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء  الخديري114121898

سطاتمزدوجابتدائيحسناء طاهر115120677

سطاتمزدوجابتدائيكوتر العبد116122022

سطاتمزدوجابتدائيخولة الزيعر117120906

سطاتمزدوجابتدائيهشام لعناني118122652

سطاتمزدوجابتدائيغزالن يعقوبي119121793

سطاتمزدوجابتدائيفتيحة صبحي120121931

سطاتمزدوجابتدائيخولة وافي121120903

سطاتمزدوجابتدائيمحمد حكيم122122217

سطاتمزدوجابتدائيسكينة الحرشيش ي123121236

سطاتمزدوجابتدائيخديجة عاطفي124120822

سطاتمزدوجابتدائينوال منتصر125122586

سطاتمزدوجابتدائيسهام محيح126121348

سطاتمزدوجابتدائيمريم لعيالي127122343

سطاتمزدوجابتدائيرانيا كلدي128120928

سطاتمزدوجابتدائيعتيقة  محجوبي129121692

سطاتمزدوجابتدائيكلثوم قبال130122006
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

سطاتمزدوجابتدائيغزالن ناصر131121779

سطاتمزدوجابتدائيكريمة بطاش132121995

سطاتمزدوجابتدائيسومية خطابي133121369

سطاتمزدوجابتدائيفاطمة جنيني134121834

سطاتمزدوجابتدائياكرام تابي135120156

سطاتمزدوجابتدائيعبد العظيم الرباعي136121556

سطاتمزدوجابتدائيزكريا ملني137121025

سطاتمزدوجابتدائي تورية    القبابي138120008

سطاتمزدوجابتدائياملهدي لبيض139120271

سطاتمزدوجابتدائيفتيحة بودلييل140121922

سطاتمزدوجابتدائيعواطف الشبكي141121772

سطاتمزدوجابتدائيخديجة فارح142120827

سطاتمزدوجابتدائيأسامة فاكر143120106

سطاتمزدوجابتدائيعبدالرحيم شفيق144121629

سطاتمزدوجابتدائيحنان فالكطي145120766

سطاتمزدوجابتدائياسامة انفلوس146120104

سطاتمزدوجابتدائياملصطفى ضائع147120234

سطاتمزدوجابتدائيالهام هسكر148120313

سطاتمزدوجابتدائيسعيدة عبيد149121212

سطاتمزدوجابتدائيياسين رحالوي150122720

سطاتمزدوجابتدائيهند الصادقي151122670

سطاتمزدوجابتدائيلطيفة احميتي152122063

سطاتمزدوجابتدائينورالدين بنلخوي153122599

سطاتمزدوجابتدائيياسين سرار154122729

سطاتمزدوجابتدائيسناء فوزي155121310

سطاتمزدوجابتدائيعبد العالي وهيب156121548

سطاتمزدوجابتدائيفاطمةالزهراء الفهري157121911

سطاتمزدوجابتدائيابتسام  مجيب158120044

سطاتمزدوجابتدائيياسين اجبالة159122728

سطاتمزدوجابتدائيمحمد  الشاكري160122272

سطاتمزدوجابتدائيمحمد بالي161122150
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

سطاتمزدوجابتدائيكوثر بوزيان162122027

سطاتمزدوجابتدائيمحمد الهبطي163122216

سطاتمزدوجابتدائيفدوى خديري164121954

سطاتمزدوجابتدائيابتسام العكري165120035

سطاتمزدوجابتدائيسفيان الحجلي166121228

سطاتمزدوجابتدائيمحمد مستوي167122185

سطاتمزدوجابتدائيمريم الكرواوي168122328

سطاتمزدوجابتدائيهشام الزيتوني169122653

سطاتمزدوجابتدائيابراهيم  العظيمي170120052

سطاتمزدوجابتدائيمريم لبشوكي171122380

سطاتمزدوجابتدائيغزالن غنمي172121807

سطاتمزدوجابتدائيحسناء  بومسمار173120688

سطاتمزدوجابتدائيمريم حميدي174122325

سطاتمزدوجابتدائيسمية دينار175121285

سطاتمزدوجابتدائيمحمد غيات176122221

سطاتمزدوجابتدائيسعيدة سالمي177121215

سطاتمزدوجابتدائياشرف بشارة178120149

سطاتمزدوجابتدائيفوزية اوغى179121969

سطاتمزدوجابتدائيفؤاد وجداد180121962

مديونةمزدوجابتدائيحسناء مموز1110147

مديونةمزدوجابتدائيأميمة مهزول2110074

مديونةمزدوجابتدائيحنان جمال3110176

مديونةمزدوجابتدائينزهة عزوزي4110665

مديونةمزدوجابتدائيبوشعيب النعيمي5110123

مديونةمزدوجابتدائيخديجة دوالفقار6110203

مديونةمزدوجابتدائيخديجة هبول7110208

مديونةمزدوجابتدائياملهدي لطيفين8110052

مديونةمزدوجابتدائيحسناء عطاري9110152

مديونةمزدوجابتدائياملهدي زيدي10110057

مديونةمزدوجابتدائيشيماء الشين11110353

مديونةمزدوجابتدائيلطيفة هيداوي12110552
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للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

مديونةمزدوجابتدائيمروان الهيس ي13110750

مديونةمزدوجابتدائيإلهام أمين14110067

مديونةمزدوجابتدائيغزالن ملزوض ي15110461

مديونةمزدوجابتدائيالهام صدقي16110064

مديونةمزدوجابتدائيحسناء حمزاوي17110146

مديونةمزدوجابتدائيماجدة الدوش18110568

مديونةمزدوجابتدائيإيمان مستعيد19110102

مديونةمزدوجابتدائيهاجر مضمون20110690

مديونةمزدوجابتدائيعبد اإلله تنجارت21110388

مديونةمزدوجابتدائيالزوهرة الجنيدي22110042

مديونةمزدوجابتدائيخديجة خيي23110204

مديونةمزدوجابتدائيمليكة حمدان24110636

مديونةمزدوجابتدائيمريم كرمو25110610

مديونةمزدوجابتدائيحسناء فنان26110150

مديونةمزدوجابتدائيزينب أشتوك27110271

مديونةمزدوجابتدائيعزيزة معزوز28110445

مديونةمزدوجابتدائينبيلة بوكراني29110659

مديونةمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء قاسم30110500

مديونةمزدوجابتدائيسارة شجاع31110283

مديونةمزدوجابتدائينادية تومزين32110649

مديونةمزدوجابتدائيمريم زراد33110618

مديونةمزدوجابتدائياملهدي منتصر34110058

مديونةمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء فريد35110490

مديونةمزدوجابتدائيجواد الركيوي36110140

مديونةمزدوجابتدائيايمان بنياس37110095

مديونةمزدوجابتدائيمونية شاكير38110643

مديونةمزدوجابتدائييوسف الصحراوي39110735

مديونةمزدوجابتدائيحفيضة الزاهيد40110158

مديونةمزدوجابتدائيرشيدة شكراوي41110235

مديونةمزدوجابتدائياسية اوبه42110034

مديونةمزدوجابتدائيخديجة حسبي43110201
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

مديونةمزدوجابتدائيسكينة عدنان44110318

مديونةمزدوجابتدائيعائشة ابزاو45110381

مديونةمزدوجابتدائيسعيد املوتقي46110299

مديونةمزدوجابتدائيسميرة البيدي47110332

مديونةمزدوجابتدائيمحمد املتوكيل48110585

مديونةمزدوجابتدائيسميرة بخار49110334

مديونةمزدوجابتدائيضحى الكرشالي50110371

مديونةمزدوجابتدائيمليكة فهيم51110637

مديونةمزدوجابتدائيصارة فخري52110362

مديونةمزدوجابتدائيأمين الخطابي53110079

مديونةمزدوجابتدائيعمر حميدة54110456

مديونةمزدوجابتدائيحليمة ادريس ي55110162

مديونةمزدوجابتدائيكلثوم ايوبي56110531

مديونةمزدوجابتدائيلحسن أتنيفو57110550

مديونةمزدوجابتدائياسماء الحسيني58110021

مديونةمزدوجابتدائيغزالن الصمري59110464

مديونةمزدوجابتدائيصفوان الحموز60110367

مديونةمزدوجابتدائيشيماء صدق61110354

مديونةمزدوجابتدائيالحسن ابورك62110040

مديونةمزدوجابتدائيمريم ايزوي63110620

مديونةمزدوجابتدائيعبد الغاني بكار64110405

مديونةمزدوجابتدائيعبد الغاني بستان65110404

مديونةمزدوجابتدائيإلهام بوجمعي66110068

مديونةمزدوجابتدائيأمين بوخويمة67110077

مديونةمزدوجابتدائيايمان الحمداوي68110099

مديونةمزدوجابتدائيخولة ياسر69110221

مديونةمزدوجابتدائياحسان زهيد70110010

مديونةمزدوجابتدائيالكبيرة السائح71110049

مديونةمزدوجابتدائيمصطفي الطوس ي72110631

مديونةمزدوجابتدائيأسماء مكرم73110022

مديونةمزدوجابتدائيخديجة ابا الزهراء74110214
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

مديونةمزدوجابتدائيجميلة ققاس75110131

مديونةمزدوجابتدائيخديجة كوبي76110213

مديونةمزدوجابتدائيمنى معطاوي77110640

مديونةمزدوجابتدائيانس زاد78110089

مديونةمزدوجابتدائياملهدي صيادي79110056

مديونةمزدوجابتدائيريحانة املعتوقي80110247

املحمديةمزدوجابتدائيأنس األحرش1100071

املحمديةمزدوجابتدائيمريم بنرافة2100494

املحمديةمزدوجابتدائيأميمة حمريش3100064

املحمديةمزدوجابتدائيعزيزة العويسات4100363

املحمديةمزدوجابتدائيابتسام الكاش ي5100003

املحمديةمزدوجابتدائيأيمن طيان6100082

املحمديةمزدوجابتدائينورة ميساوي7100574

املحمديةمزدوجابتدائيعبدالرحمان اإلدريس ي8100342

املحمديةمزدوجابتدائيفدوى ميعاد9100417

املحمديةمزدوجابتدائيسمية ادار10100265

املحمديةمزدوجابتدائيخولة عبي11100170

املحمديةمزدوجابتدائيالهام العمري12100055

املحمديةمزدوجابتدائيمريم طلبي13100502

املحمديةمزدوجابتدائيرحاب بيسة14100187

املحمديةمزدوجابتدائيفاطمة قنبر15100380

املحمديةمزدوجابتدائيشيماء القرفي16100291

املحمديةمزدوجابتدائيكريمة باحماد17100437

املحمديةمزدوجابتدائيفردوس آيت عثمان18100420

املحمديةمزدوجابتدائيأسماء هوفاتي19100024

املحمديةمزدوجابتدائيبشرى تعرفي20100095

املحمديةمزدوجابتدائيأيوب بن الخضير21100087

املحمديةمزدوجابتدائيحكيمة عطاش22100129

املحمديةمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء صغراني23100399

املحمديةمزدوجابتدائيمريم الصحراوي24100518

املحمديةمزدوجابتدائيبهيجة الحمداوي25100102
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

املحمديةمزدوجابتدائيايمان الهيتوس ي26100079

املحمديةمزدوجابتدائيخديجة قربال27100168

املحمديةمزدوجابتدائيكوثر حمريش28100448

املحمديةمزدوجابتدائيفاطمة السوس ي29100387

املحمديةمزدوجابتدائيفاطمة ولحسن30100381

موالي رشيدمزدوجابتدائيسلمى بن شريفة160514

موالي رشيدمزدوجابتدائيمريم الحمساني260938

موالي رشيدمزدوجابتدائينزهة زياران361001

موالي رشيدمزدوجابتدائينهيلة كوكي461019

موالي رشيدمزدوجابتدائيحفصة كرام560245

موالي رشيدمزدوجابتدائيحكيمة عزواز660250

موالي رشيدمزدوجابتدائيإيمان محفوظ760149

موالي رشيدمزدوجابتدائيايمان لهنيدة860143

موالي رشيدمزدوجابتدائيالحسين القمر960070

موالي رشيدمزدوجابتدائيضحى بوخداد1060610

موالي رشيدمزدوجابتدائيبدر الغاسولي1160168

موالي رشيدمزدوجابتدائيمحمد كميح1260881

موالي رشيدمزدوجابتدائيعائشة بطال1360622

موالي رشيدمزدوجابتدائيمهدي الحيمر1460969

موالي رشيدمزدوجابتدائيمريم راض ي1560898

موالي رشيدمزدوجابتدائياحسان سلطانة1660014

موالي رشيدمزدوجابتدائيغزالن كرمة1760713

موالي رشيدمزدوجابتدائيالشيماء اصفي1860080

موالي رشيدمزدوجابتدائيهاجر موتقي1961034

موالي رشيدمزدوجابتدائيسلمى رفيقي2060513

موالي رشيدمزدوجابتدائيمحمد زويكي2160860

موالي رشيدمزدوجابتدائييسرا العواج2261090

موالي رشيدمزدوجابتدائييامنة حنون2361089

موالي رشيدمزدوجابتدائيسعيدة اكدي2460482

موالي رشيدمزدوجابتدائيسمية السالمي2560530

موالي رشيدمزدوجابتدائيزينب العماري2660433
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

موالي رشيدمزدوجابتدائيزينب عبدالرحيم2760442

موالي رشيدمزدوجابتدائيمليكة نيت اسلي2860955

موالي رشيدمزدوجابتدائيمهدي دوبلي2960968

موالي رشيدمزدوجابتدائيفاطمة بوطالب3060728

موالي رشيدمزدوجابتدائيبشرى خلفان3160189

موالي رشيدمزدوجابتدائياميمة السماللي بلفقيه3260097

موالي رشيدمزدوجابتدائيغزالن تيزي3360710

موالي رشيدمزدوجابتدائيمريم رباكي3460931

موالي رشيدمزدوجابتدائيخولة العاجي3560360

موالي رشيدمزدوجابتدائيسلمى اشعايبي3660511

موالي رشيدمزدوجابتدائيغزالن الغزواني3760712

موالي رشيدمزدوجابتدائيوليد بلحسني3861077

موالي رشيدمزدوجابتدائيسارة درقاوي3960459

موالي رشيدمزدوجابتدائيجليلة فتاش4060201

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائينعيمة أيت خالض181236

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيغزالن شاويخ280849

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيوفاء وعيد381324

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيمينة فليح481179

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيحسناء بودير580305

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيأمال حمريطي680130

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيأميمة الشكراني780153

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيدنيا كوفة880451

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيهاجر بلقاض ي981268

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيمريم كروم1081139

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيأنس الراجي1180181

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيوفاء لعزيز1281319

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيمونية العيار1381174

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائينسيمة األمامي1481234

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيإيمان محمود1580207

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائياسماء القاسمي1680040

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيخديجة وعزي1780412
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سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيأسماء انباب1880054

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيزينب الحمدانية1980530

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيأسية قابي2080065

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيحسناء اسكور2180296

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء محيب2280882

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيعزيزة الكردي2380828

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيهاجر اشبنات2481267

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيمليكة وابادا2581159

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائينزهة قدميري2681220

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيرجاء عميرا2780465

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيسعيدة الخباز2880610

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيرقية اهموش2980487

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيمريم بايدة3081136

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيوفاء متفاطن3181320

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائييوسف عازب3281356

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيدليلة حياة3380446

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائينوال أبوليل3481249

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيوفاء الدغناني3581325

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيحبيبة ابورك3680286

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيياسين بلحسن3781337

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائيفاطمة الديب3880872

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائينورة باوحي3981260

سيدي البرنوص يمزدوجابتدائينجية فضيل4081218

النواصرمزدوجابتدائيامال مسكي190213

النواصرمزدوجابتدائيمريم بوكيل291698

النواصرمزدوجابتدائينادية واحمان391817

النواصرمزدوجابتدائيالهام فتاح490190

النواصرمزدوجابتدائيوفاء بدري591986

النواصرمزدوجابتدائيمريم غازي691677

النواصرمزدوجابتدائياميمة االمين790225

النواصرمزدوجابتدائيإيمان ناجي890303
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

النواصرمزدوجابتدائيفدوى البركاوي991433

النواصرمزدوجابتدائيفوزية سمامي1091447

النواصرمزدوجابتدائيأسماء بيتي1190073

النواصرمزدوجابتدائيهاجر األخضري1291909

النواصرمزدوجابتدائيفدوى الكنوني1391434

النواصرمزدوجابتدائيخديجة خافو1490555

النواصرمزدوجابتدائيعبد اإلله كنين1591123

النواصرمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء املوري1691384

النواصرمزدوجابتدائيهند تورتاني1791964

النواصرمزدوجابتدائيوفاء فراجي1891998

النواصرمزدوجابتدائيمريم قورش ي1991713

النواصرمزدوجابتدائيابراهيم بوصبع2090024

النواصرمزدوجابتدائينادية صادقي2191800

النواصرمزدوجابتدائيسميرة قدس ي2290946

النواصرمزدوجابتدائيليلة امال2391548

النواصرمزدوجابتدائيشيماء عبدباه2491050

النواصرمزدوجابتدائيمريم طريب2591721

النواصرمزدوجابتدائييوسف مرض ي2692044

النواصرمزدوجابتدائيصفاء فاقيهي2791066

النواصرمزدوجابتدائيعبدالرزاق املجدولي2891207

النواصرمزدوجابتدائيفتيحة رشيدي2991427

النواصرمزدوجابتدائيلبنى املوخ3091510

النواصرمزدوجابتدائيابتسام ابويعلى3190012

النواصرمزدوجابتدائيأميمة جاكري3290233

النواصرمزدوجابتدائيمينة بناصر3391795

النواصرمزدوجابتدائيعزيز القسمي3491247

النواصرمزدوجابتدائييوسف عال3592056

النواصرمزدوجابتدائيعبدالصمد بوهبا3691211

النواصرمزدوجابتدائيعبلة متمني3791233

النواصرمزدوجابتدائيالداودي كرامي3890147

النواصرمزدوجابتدائيخولة حسني3990623
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مديرية الترشيحالتخصصالسلكاالسم الكاملرقم االمتحانالترتيب

للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

النواصرمزدوجابتدائيوصال فنان4091983

النواصرمزدوجابتدائيشيماء طموح4191033

النواصرمزدوجابتدائيياسين أصبان4292025

النواصرمزدوجابتدائيحسناء لعباد4390439

النواصرمزدوجابتدائيضحى السحمودي4491084

النواصرمزدوجابتدائيحسناء عاطف4590435

النواصرمزدوجابتدائيانس مستوقر4690267

النواصرمزدوجابتدائيالهام برغوت4790192

النواصرمزدوجابتدائيمعاد بن ساس ي4891751

النواصرمزدوجابتدائيعبد الفتاح ديكيم4991160

النواصرمزدوجابتدائيهدى املسعودي5091932

النواصرمزدوجابتدائيفطومة العزيزي5191441

النواصرمزدوجابتدائيامال برغازي5290214

النواصرمزدوجابتدائيعائشة بن رحال5391097

النواصرمزدوجابتدائيحفصاء لطف هللا5490451

النواصرمزدوجابتدائيإيمان شحيمة5590308

النواصرمزدوجابتدائيعبدالرحمان لوطاوي5691196

النواصرمزدوجابتدائيفاطمة الحرش ي5791365

النواصرمزدوجابتدائيالحسين بسباس5890139

النواصرمزدوجابتدائيفاطمة همة5991320

النواصرمزدوجابتدائيكلثوم اركي6091470

النواصرمزدوجابتدائياكرام الخامس ي6190122

النواصرمزدوجابتدائيحسناء وكاك6290421

النواصرمزدوجابتدائيالهام عروس ي6390194

النواصرمزدوجابتدائيفريد اعيش6491440

النواصرمزدوجابتدائيسليمة احالم6590931

النواصرمزدوجابتدائيعتيقة مسرور6691235

النواصرمزدوجابتدائيعبد املنعم الحرش6791181

النواصرمزدوجابتدائيحسناء املناني6890430

النواصرمزدوجابتدائياحمد ايت الفقير6990029

النواصرمزدوجابتدائيأسية الراقي7090112
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للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

النواصرمزدوجابتدائيحفيظة الفحفوحي7190455

النواصرمزدوجابتدائيمريم الضريض ي7291697

النواصرمزدوجابتدائيفاطمة ازكاو7391332

النواصرمزدوجابتدائيمونيا بنجدعي7491786

النواصرمزدوجابتدائيليلى رفيع7591553

النواصرمزدوجابتدائيأنوار اسعيد7690276

النواصرمزدوجابتدائينجاة وزيزي7791835

النواصرمزدوجابتدائيسهام نباوي7890989

النواصرمزدوجابتدائيمريم نيامي7991672

النواصرمزدوجابتدائيسلمى املدكوري زيدي8090916

النواصرمزدوجابتدائياملهدي كرامي8190180

النواصرمزدوجابتدائيأسماء حماد8290075

النواصرمزدوجابتدائيفؤاد الياس8391445

النواصرمزدوجابتدائيحليمة كرام8490465

النواصرمزدوجابتدائييونس بيهات8592077

النواصرمزدوجابتدائيعزيزة العمارتي8691259

النواصرمزدوجابتدائيأميمة شهين8790238

النواصرمزدوجابتدائيهاجر حودة8891908

النواصرمزدوجابتدائيفاطمةالزهراء ندير8991415

النواصرمزدوجابتدائيوسيم الزهو9091979

النواصرمزدوجابتدائيعائشة برغازي9191099

النواصرمزدوجابتدائيالحسن أيت موالي9290134

النواصرمزدوجابتدائيأمال الريسوني9390219

النواصرمزدوجابتدائيرباب اإلدريس ي9490638

النواصرمزدوجابتدائيعبدالكريم سعنافي9591217

النواصرمزدوجابتدائيمحمد ابن عباد9691589

النواصرمزدوجابتدائيعبدالصمد جعفري9791210

النواصرمزدوجابتدائيأنيسة إخلف9890279

النواصرمزدوجابتدائيسلمى بوزيدي9990922

النواصرمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء أبوهريم10091383

النواصرمزدوجابتدائيقدور الفانيدي10191451
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للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

النواصرمزدوجابتدائيفتيحة البلوطي10291423

النواصرمزدوجابتدائيسميرة شنوف10390945

النواصرمزدوجابتدائيايمان صديقي10490286

النواصرمزدوجابتدائياشراف بوزكري10590119

النواصرمزدوجابتدائيملياء ايت عدي10691544

النواصرمزدوجابتدائيإيمان موكن10790307

النواصرمزدوجابتدائيحمزة عطار10890492

النواصرمزدوجابتدائيهالة ايت لبريني10991926

النواصرمزدوجابتدائيعبدالرحيم الحمداوي11091199

النواصرمزدوجابتدائيأيوب القطقوطي11190338

النواصرمزدوجابتدائيوداد حناس11291971

النواصرمزدوجابتدائينبيل سبيل11391825

النواصرمزدوجابتدائيالسعدية دكاك11490159

النواصرمزدوجابتدائيحسناء بالنخل11590429

النواصرمزدوجابتدائيحنان لبرمي11690518

النواصرمزدوجابتدائيزينب إدبلعيد11790740

النواصرمزدوجابتدائيحليمة الديوان11890461

النواصرمزدوجابتدائيخديجة ياسين11990556

النواصرمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء جرموني12091412

النواصرمزدوجابتدائيبوشتى ابن الحكيم12190362

النواصرمزدوجابتدائيايمان صحراوي12290296

النواصرمزدوجابتدائيكوثر نعاينعة12391495

النواصرمزدوجابتدائيمصطفى فرصطيوي12491735

النواصرمزدوجابتدائياسامة فاضيل12590050

النواصرمزدوجابتدائينعيمة شبشوب12691868

النواصرمزدوجابتدائيإكرام عطاش12790125

النواصرمزدوجابتدائيحنان مرتض ى12890514

النواصرمزدوجابتدائيأسماء املنصوري12990076

النواصرمزدوجابتدائيسلمى العامري13090919

النواصرمزدوجابتدائيياسين الحنصالي13192010

النواصرمزدوجابتدائيايمان محفوظ13290281
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للناجحين النهائية  الالئحة

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(مزدوج )سلك التعليم االبتدائي 

2018 دجنبر

النواصرمزدوجابتدائيفاطمة الزهراء بحسبان13391394

النواصرمزدوجابتدائينرجس علوي عبدالوي سليماني13491844

النواصرمزدوجابتدائياسماء لبيهي13590067

النواصرمزدوجابتدائيسلمى عبده13690921

النواصرمزدوجابتدائيياسين الشرقاوي13792018

النواصرمزدوجابتدائيابتسام جغني13890009

النواصرمزدوجابتدائيياسين الكنينة13992024

النواصرمزدوجابتدائيعبد الرحيم الحكماوي14091136

النواصرمزدوجابتدائيعتيقة لباس14191237

النواصرمزدوجابتدائيايمان اجنيبي14290288

النواصرمزدوجابتدائيسناء بنداعلي14390959

النواصرمزدوجابتدائياسماعيل اموينة14490092

النواصرمزدوجابتدائياملصطفى شطراف14590169

النواصرمزدوجابتدائيسمية شقرون14690934

النواصرمزدوجابتدائيهاجر قابل14791914

النواصرمزدوجابتدائيعبد الودود يحياوي14891186

النواصرمزدوجابتدائيفاطمة األنصاري14991330

النواصرمزدوجابتدائيخديجة البواب15090573


