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االسالمية التربيةالثانويالطاهر بن عبدهللا1260685

االسالمية التربيةالثانويموهوب رشيدة2260393

االسالمية التربيةالثانويلغفاري عبدهللا3260688

االسالمية التربيةالثانويالفالح رشيد4260392

االسالمية التربيةالثانويالباي حنان5260294

االسالمية التربيةالثانويبلقائد الطاهر6260120

االسالمية التربيةالثانويالشفاع يوسف7261072

االسالمية التربيةالثانويالجهازي هدى8261013

االسالمية التربيةالثانويالهفتة سعيدة9260474

االسالمية التربيةالثانويبرخوش كمال10260792

االسالمية التربيةالثانويدعو بن زهير11260424

االسالمية التربيةالثانويمفضال حسن12260243

االسالمية التربيةالثانويالعمراني سعيد13260452

االسالمية التربيةالثانويجريد سعيد14260447

االسالمية التربيةالثانويمروان حسن15260238

االسالمية التربيةالثانويالسعيدي يونس16261076

االسالمية التربيةالثانويالكماض حسن17260247

االسالمية التربيةالثانويإيزم خالد18260302

االسالمية التربيةالثانويالهادي المختار19260130

االسالمية التربيةالثانويالشرقاوي الحسن20260092

االسالمية التربيةالثانويشلهاوي حمزة21260268

االسالمية التربيةالثانويلول خديجة22260350

االسالمية التربيةالثانوياكنادي عثمان23260695

االسالمية التربيةالثانويفسيح سامي24260440
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االسالمية التربيةالثانويالقندلي الزهراء فاطمة25260767

االسالمية التربيةالثانويحميم خالد26260307

االسالمية التربيةالثانويزبيدي زكرياء27260417

االسالمية التربيةالثانويالحداوي سكينة28260481

االسالمية التربيةالثانويلغويبي عثمان29260693

االسالمية التربيةالثانويمعنوي عبدالهادي30260690

االسالمية التربيةالثانويحكمة زكرياء31260421

االسالمية التربيةالثانويزحال حنان32260286

االسالمية التربيةالثانويفتحي إبراهيم33260021

االسالمية التربيةالثانويالبوجيدي إكرام34260083

االسالمية التربيةالثانويمهراوي خديجة35260351

االسالمية التربيةالثانويمومن زينب36260433

االسالمية التربيةالثانويتيكنت أيوب37260183

االسالمية التربيةالثانويبنلقدام زينب38260432

االسالمية التربيةالثانويابويبة نادية39260971

االسالمية التربيةالثانويسي نايت خديجة40260349

االسالمية التربيةالثانويالغاشي خديجة41260346

االسالمية التربيةالثانويأبوالوفاء سعيد42260456

االسالمية التربيةالثانويحمداوي ايوب43260177

االسالمية التربيةالثانويفاتحي الغني عبد44260613

االسالمية التربيةالثانويالزنزون نادية45260965

االسالمية التربيةالثانويمسعودي السالم عبد46260589

االسالمية التربيةالثانويضهراني الحسن47260091

االسالمية التربيةالثانويعزة بوعزة48260216
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االسالمية التربيةالثانويعدي بن ايت كريمة49260787

االسالمية التربيةالثانويعريف منير50260946

االسالمية التربيةالثانويلمغاري خديجة51260345

االسالمية التربيةالثانويكدة محسن52260822

االسالمية التربيةالثانويانوار الرحيم عبد53260584

االسالمية التربيةالثانويالشتوي الهام54260150

االسالمية التربيةالثانويابراش اسماء55260062

االسالمية التربيةالثانويتباعي بوشعيب56260214

االسالمية التربيةالثانويالسعيدي رقية57260408

االسالمية التربيةالثانويالقشقوش سعيد58260451

االسالمية التربيةالثانويالكود رشيد59260380

االسالمية التربيةالثانويالرائس أيت حفصة60260260

االسالمية التربيةالثانويالسفوري الهام61260149

االسالمية التربيةالثانوينزيهي ليلى62260815

االسالمية التربيةالثانويناجم سومية63260506

االسالمية التربيةالثانويبالوراق المصطفى64260137

االسالمية التربيةالثانويكمال محمد65260860

االسالمية التربيةالثانويعواد سعيد66260448

االسالمية التربيةالثانويالخطابي عادل67260548

العربية اللغةالثانويلعسري رشيدة1300287

العربية اللغةالثانويحرش رشيد2300278

العربية اللغةالثانوياإلدريسي أحمد3300017

العربية اللغةالثانويمهير ليلى4300635

العربية اللغةالثانوينضاف الحسنية5300045
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العربية اللغةالثانويساسيوي اسماء6300021

العربية اللغةالثانويمومن مريم7300690

العربية اللغةالثانويصايخ أسية8300040

العربية اللغةالثانويالبشاري زكرياء9300300

العربية اللغةالثانويلورات أيوب10300117

العربية اللغةالثانويالعمريني حفيضة11300188

العربية اللغةالثانويلحرش دنيا12300266

العربية اللغةالثانويعمراني رشيدة13300289

العربية اللغةالثانويالعالمة دنيا14300264

العربية اللغةالثانوياوحساين علي أيت زايد15300295

العربية اللغةالثانويالنوحي زكرياء16300299

العربية اللغةالثانويلطفي حسن17300162

العربية اللغةالثانويأوسليمان الرحمان عبد18300444

العربية اللغةالثانويهزيل اعتماد19300042

العربية اللغةالثانوينصري هند20300806

العربية اللغةالثانويالتوري زهيرة21300306

العربية اللغةالثانويالدبياني نبيل22300751

العربية اللغةالثانويازام سعد23300333

العربية اللغةالثانويالعرفاوي فؤاد24300586

العربية اللغةالثانويبلكادة حسناء25300177

العربية اللغةالثانويسعيد أوالد بوشرى26300137

العربية اللغةالثانويمزغاني هشام27300799

العربية اللغةالثانويرحالي رشيد28300280

العربية اللغةالثانويقرمود رشيدة29300288
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العربية اللغةالثانويالعرشاوي زهيرة30300304

العربية اللغةالثانويضعفي يامنة31300830

العربية اللغةالثانويلحمامي سفيان32300354

العربية اللغةالثانويبكار سعد33300332

العربية اللغةالثانويحواشة سميرة34300383

العربية اللغةالثانويمحجوبي مصطفى35300707

العربية اللغةالثانويالراجي أحمد36300018

العربية اللغةالثانويخنير لمياء37300626

العربية اللغةالثانويالرسول عبد رجاء38300272

العربية اللغةالثانويالخرشي ياسين39300827

العربية اللغةالثانويسميري محمد40300653

العربية اللغةالثانويالقرطبي منصف41300714

العربية اللغةالثانويهرهوري نورالدين42300776

العربية اللغةالثانويالشريف الزهراء فاطمة43300557

العربية اللغةالثانويطيرش ماجدولين44300640

العربية اللغةالثانويالزواوي حياة45300227

العربية اللغةالثانويأوداني سعيد46300338

العربية اللغةالثانويحميل رجاء47300273

العربية اللغةالثانويالمساوي المهدي48300071

العربية اللغةالثانويالرداني بشرى49300130

العربية اللغةالثانوياالزهاري الكبيرة50300064

العربية اللغةالثانويالرقيق رقية51300290

العربية اللغةالثانويبركاني سهام52300402

العربية اللغةالثانويأغاني زكرياء53300297
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العربية اللغةالثانويالبادوي حنان54300213

العربية اللغةالثانويالعمري سارة55300324

العربية اللغةالثانويلشهب مليكة56300710

العربية اللغةالثانويالرباحي مراد57300677

العربية اللغةالثانويفيسلي الهام58300074

العربية اللغةالثانويبوحفص سعد59300334

العربية اللغةالثانويحسيسي محمد60300654

العربية اللغةالثانويعلبي كريمة61300595

العربية اللغةالثانويالحاج بن أحمد62300016

العربية اللغةالثانويقينوش لطيفة63300624

العربية اللغةالثانويبيوط لبنى64300615

العربية اللغةالثانويمريب مينة65300730

العربية اللغةالثانويالضامي نبيل66300750

العربية اللغةالثانويفاهي سناء67300394

العربية اللغةالثانويالتاري أحمد68300015

العربية اللغةالثانويالشيخ ايت أمال69300082

العربية اللغةالثانويالصغير حسن70300161

العربية اللغةالثانويلمعيطي مريم71300685

العربية اللغةالثانويأكار سليمان72300372

العربية اللغةالثانويالخضار يوسف73300850

العربية اللغةالثانويزواوي نادية74300738

العربية اللغةالثانويكنون حمزة75300200

العربية اللغةالثانويالسالمي حمزة76300198

العربية اللغةالثانويحكيم أحمد77300013
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العربية اللغةالثانويبوخلخال نادية78300740

العربية اللغةالثانويفنون هشام79300798

العربية اللغةالثانويالباز مهدي80300720

العربية اللغةالثانويابريبيشي سمية81300380

العربية اللغةالثانويبوزويرة إبراهيم82300009

العربية اللغةالثانويسليلي حنان83300212

العربية اللغةالثانويلزعر عبدالعزيز84300482

العربية اللغةالثانويفراحي زينب85300322

العربية اللغةالثانويمعاوية سكينة86300362

العربية اللغةالثانويالخاضير الشاعير87300062

العربية اللغةالثانوينباوي امال88300078

العربية اللغةالثانويالفن خيحة89300262

العربية اللغةالثانويالعلوي التهامي موالي90300723

العربية اللغةالثانويالهياللي سميرة91300390

العربية اللغةالثانويالمنتصر محمد92300646

العربية اللغةالثانويبريسول عبدالعزيز93300481

العربية اللغةالثانويشعيبي جميلة94300147

العربية اللغةالثانويصاضي ياسين95300825

العربية اللغةالثانويرغاي سعاد96300331

العربية اللغةالثانويزوهير محجوبة97300641

العربية اللغةالثانويمدان حسن98300163

العربية اللغةالثانويضياء تورية99300141

العربية اللغةالثانويشويري حسن100300166

العربية اللغةالثانويواكر يوسف101300844
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العربية اللغةالثانويزهيري هدى102300792

العربية اللغةالثانويمنظور رقية103300291

العربية اللغةالثانويفتاتي جهاد104300153

العربية اللغةالثانويملوكي حسناء105300178

العربية اللغةالثانويعداد خديجة106300258

العربية اللغةالثانوياسطايب نورة107300783

العربية اللغةالثانويطابي محمد108300652

العربية اللغةالثانوياصلي فاطمة109300548

العربية اللغةالثانويبلمان خديجة110300254

العربية اللغةالثانوينور أيوب111300120

العربية اللغةالثانويبوعنني خديجة112300255

العربية اللغةالثانويبويغد الزهراء فاطمة113300567

العربية اللغةالثانويجلول سميرة114300386

العربية اللغةالثانويالنجوي وفاء115300815

العربية اللغةالثانويقنديل رجاء116300271

العربية اللغةالثانويحفصي أسية117300038

العربية اللغةالثانويأزيزا شيماء118300418

العربية اللغةالثانويالحايل سمية119300375

العربية اللغةالثانويالحداد سميرة120300388

العربية اللغةالثانويبودحيم الغني عبد121300456

العربية اللغةالثانويالروكابي بوشعيب122300139

العربية اللغةالثانويامزيان ليلى123300636

العربية اللغةالثانويلفرم مريم124300686

العربية اللغةالثانويردات سمية125300377
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العربية اللغةالثانويااليماني جميلة126300150

العربية اللغةالثانويلخضر حمزة127300206

العربية اللغةالثانويالخديري منير128300719

العربية اللغةالثانويشرف جواد129300157

العربية اللغةالثانويمبشور عمار130300508

العربية اللغةالثانويعودة بن الزهراء فاطمة131300556

العربية اللغةالثانويحبقي سلمى132300370

العربية اللغةالثانويشاكير الحميد عبد133300440

العربية اللغةالثانويحمونا سناء134300397

العربية اللغةالثانويالشرقاوي أحمد135300014

العربية اللغةالثانويالعلوي زينب136300311

العربية اللغةالثانويبويباون فاطمة137300543

العربية اللغةالثانويمكرم عبدالرحيم138300476

العربية اللغةالثانويلحواض حمزة139300203

العربية اللغةالثانويمستكري سناء140300393

العربية اللغةالثانوياالدريسي يوسف141300842

العربية اللغةالثانويمراري الكريم عبد142300460

العربية اللغةالثانويأكراب بوسالم143300136

العربية اللغةالثانوياجويش ابراهيم144300007

العربية اللغةالثانويمزراريس سناء145300400

العربية اللغةالثانويداكير جميلة146300148

العربية اللغةالثانويالمكاوي لطيفة147300623

العربية اللغةالثانويلكنيزي محمد148300661

العربية اللغةالثانويابتهاج ابراهيم149300003
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العربية اللغةالثانويالبوبكري سعيد150300342

العربية اللغةالثانويالمحمدي محسن151300642

العربية اللغةالثانويجمجامة زينب152300315

العربية اللغةالثانويحطابو منى153300716

العربية اللغةالثانويحفظي محمد154300645

العربية اللغةالثانويمعروف زينب155300310

العربية اللغةالثانويالمعروفي أناس156300098

العربية اللغةالثانويمحب سعيد157300339

العربية اللغةالثانويالهنتاتي زينب158300308

العربية اللغةالثانويالفاطمي أيوب159300119

العربية اللغةالثانويأمزكار الزهراء فاطمة160300564

العربية اللغةالثانويأكبار يوسف161300837

العربية اللغةالثانويبوتوسوت بشرى162300128

العربية اللغةالثانويالعبدالوي سارة163300327

العربية اللغةالثانويليف اكرام164300043

العربية اللغةالثانويالصحابي خديجة165300235

العربية اللغةالثانويالزعري زكرياء166300298

البدنية التربيةالثانويغوات كريم1280404

البدنية التربيةالثانويتغزاز ايمان2280082

البدنية التربيةالثانويسوكان ايوب3280096

البدنية التربيةالثانويالطبيطبي يوسف4280571

البدنية التربيةالثانويبدومة الدين عماد5280375

البدنية التربيةالثانوياشغوغ يسرى6280558

البدنية التربيةالثانويالبوسحاقي الزهراء فاطمة7280398
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للناجحين النهائية  الالئحة

البدنية التربيةالثانويملكي خديجة8280186

البدنية التربيةالثانويالقدري اميمة9280063

البدنية التربيةالثانويابرنوص حفصة10280150

البدنية التربيةالثانويلشكري عماد11280374

البدنية التربيةالثانويفتوح حسناء12280145

البدنية التربيةالثانويفتحي عليا13280372

البدنية التربيةالثانويزنيبر امين14280068

البدنية التربيةالثانويسحواني عمر15280377

البدنية التربيةالثانويالمحجوبي ليلى16280417

البدنية التربيةالثانويكحيلي اميمة17280062

البدنية التربيةالثانويغوريدة كمال18280410

البدنية التربيةالثانويعماروش منير19280490

البدنية التربيةالثانوينسول مروى20280461

البدنية التربيةالثانويحلمي حمزة21280161

البدنية التربيةالثانويسعدون نهيلة22280519

البدنية التربيةالثانويحداش ايمن23280085

البدنية التربيةالثانويالبعير عمر24280380

البدنية التربيةالثانويلبراك خالد25280180

البدنية التربيةالثانويفرنوشي زينب26280221

البدنية التربيةالثانويبعروة الشيماء27280042

البدنية التربيةالثانويالمجاهد حمزة28280170

البدنية التربيةالثانويبنعلي لبنى29280412

البدنية التربيةالثانويبلحرصة محمد30280427

البدنية التربيةالثانويالصفصافي عمر31280379



التخصصالسلكوالنسب االسماالمتحان رقمالترتيب

2018 دجنبر
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للناجحين النهائية  الالئحة

البدنية التربيةالثانويادريوش أنور32280079

البدنية التربيةالثانويالراضي أيوب33280111

البدنية التربيةالثانويأوغشيم أيوب34280112

البدنية التربيةالثانويكمالن عفاف35280367

البدنية التربيةالثانويشهاب لمياء36280413

البدنية التربيةالثانويأنحاس سلمان37280247

البدنية التربيةالثانويجموع محمد38280425

البدنية التربيةالثانويالمراكشي محمد39280435

البدنية التربيةالثانويحوشة زكرياء40280206

البدنية التربيةالثانويموهوب صفاء41280266

البدنية التربيةالثانويبلبكري ايوب42280098

البدنية التربيةالثانويحلمي مروان43280456

البدنية التربيةالثانويتارمسي عبدالرحمان44280321

البدنية التربيةالثانويمزوضي زينب45280222

البدنية التربيةالثانويطلحاوي مهدي46280497

البدنية التربيةالثانويصدوق رضون47280203

البدنية التربيةالثانويبومهدي الصديق محمد48280448

البدنية التربيةالثانويافليس أشرف49280032

البدنية التربيةالثانويزغلول نزار50280512

البدنية التربيةالثانويبالمكناسي إسماعيل51280023

البدنية التربيةالثانويمدكير نوفل52280527

البدنية التربيةالثانويالكرنادي أمين محمد53280451

البدنية التربيةالثانوياسحيمي عبدالعزيز54280327

البدنية التربيةالثانوييعقوب حميد55280173



التخصصالسلكوالنسب االسماالمتحان رقمالترتيب

2018 دجنبر

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء
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للناجحين النهائية  الالئحة

البدنية التربيةالثانويبوراشد حورية56280176

البدنية التربيةالثانويمجيدي الشرقاوي57280041

البدنية التربيةالثانويالهنود محمد58280430

البدنية التربيةالثانويناجي عزالدين59280357

البدنية التربيةالثانويالصوفي كوثر60280411

البدنية التربيةالثانويحمزة بوقمر61280125

البدنية التربيةالثانويلخاللقي مروان62280458

البدنية التربيةالثانويالطالب حمزة63280155

البدنية التربيةالثانويالزين هاجر64280528

البدنية التربيةالثانويالصافي الدين عالء65280368

البدنية التربيةالثانويكراي خديجة66280184

البدنية التربيةالثانويالدوش اسماعيل67280022

البدنية التربيةالثانوينزار أميمة68280064

البدنية التربيةالثانويالفاقي شعيب69280261

البدنية التربيةالثانويعيروط أمين70280071

البدنية التربيةالثانويالعبساوي محمد71280443

البدنية التربيةالثانويحوديف أحمد72280007

البدنية التربيةالثانويمجيب الحسن73280035

البدنية التربيةالثانويالطباري حمزة74280167

البدنية التربيةالثانوياحماد ايت ايوب75280088

البدنية التربيةالثانويبنزعرية حسن76280141

البدنية التربيةالثانويزاكي صهيب77280273

البدنية التربيةالثانويأنوار مصطفى78280473

البدنية التربيةالثانويامركي حمزة79280162
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(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 

للناجحين النهائية  الالئحة

البدنية التربيةالثانويالدين بدر العنكوري80280043

البدنية التربيةالثانويجفيري محمد81280436

البدنية التربيةالثانويالطويل عبدالرحيم82280323

البدنية التربيةالثانويالصادق عمران83280386

البدنية التربيةالثانويشكالطي عمر84280381

البدنية التربيةالثانويصحيح حسناء85280149

البدنية التربيةالثانويفتاح المهدي86280054

البدنية التربيةالثانويزراد يوسف87280574

البدنية التربيةالثانويمودة حسن88280139

البدنية التربيةالثانويالعسار محمد89280431

البدنية التربيةالثانوياألسمر سناء90280256

البدنية التربيةالثانويعكاشة شيماء91280262

البدنية التربيةالثانويازويري يوسف92280561

البدنية التربيةالثانويبنسفاج أمين93280070

البدنية التربيةالثانويالمدني نورالدين94280521

البدنية التربيةالثانويالغواتي ايوب95280092

البدنية التربيةالثانوينباز ياسين96280548

البدنية التربيةالثانويطير فاطمة97280393

البدنية التربيةالثانويحسان انس98280075

البدنية التربيةالثانويأكرموش الحسين99280036

البدنية التربيةالثانويعلوي وليد100280546

البدنية التربيةالثانويحفيظ السالم عبد101280298

البدنية التربيةالثانويعبيد منى102280488

البدنية التربيةالثانويمجدوب خليل103280189
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للناجحين النهائية  الالئحة

البدنية التربيةالثانويرغيوي ايمان104280080

البدنية التربيةالثانوينصرالدين عثمان105280344

البدنية التربيةالثانويامال كمال106280406

البدنية التربيةالثانويعماري عبدهللا107280335

البدنية التربيةالثانويالعطواني أيوب108280109

البدنية التربيةالثانويهللا حرمة معاد109280482

البدنية التربيةالثانويفراغ أيمن110280087

البدنية التربيةالثانويالنظيري محمود111280455

البدنية التربيةالثانويمجاهد المصطفى112280048

البدنية التربيةالثانويمحمودي ياسين113280552

البدنية التربيةالثانويعالمي الزوهرة114280040

البدنية التربيةالثانويشقرون يونس115280582

البدنية التربيةالثانويبوهراوة جمال116280131

البدنية التربيةالثانويالحسناوي منير117280492

البدنية التربيةالثانوياتريدو داود118280191

البدنية التربيةالثانويغياد محمد119280441

البدنية التربيةالثانويالفرابي يوسف120280562

البدنية التربيةالثانويالحنين جمال121280132

والكيمياء الفيزياءالثانويجولوان كريم1210713

والكيمياء الفيزياءالثانويالمقباس نادية2210874

والكيمياء الفيزياءالثانوياشويط أيوب3210180

والكيمياء الفيزياءالثانويوقور الزهراء فاطمة4210680

والكيمياء الفيزياءالثانويامعيوض سكينة5210448

والكيمياء الفيزياءالثانويحمو أيت المهدي6210105
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للناجحين النهائية  الالئحة

والكيمياء الفيزياءالثانويبوستى محمد7210788

والكيمياء الفيزياءالثانويأرضي سهام8210477

والكيمياء الفيزياءالثانويسنينة عادل9210517

والكيمياء الفيزياءالثانويبنزينب خديجة10210307

والكيمياء الفيزياءالثانوينموحي بشرى11210197

والكيمياء الفيزياءالثانويسليم أحمد12210022

والكيمياء الفيزياءالثانويأبرخا خديجة13210291

والكيمياء الفيزياءالثانويعريب الدين سيف14210488

والكيمياء الفيزياءالثانويموجود سناء15210472

والكيمياء الفيزياءالثانوينور حسن16210230

والكيمياء الفيزياءالثانويمنصور ايت رضوان17210347

والكيمياء الفيزياءالثانويريفال خولة18210315

والكيمياء الفيزياءالثانويالحرش علي19210637

والكيمياء الفيزياءالثانويوهراني عصام20210630

والكيمياء الفيزياءالثانويالواهلي وديع21210941

والكيمياء الفيزياءالثانويربيع سناء22210473

والكيمياء الفيزياءالثانويبياضي نادية23210873

والكيمياء الفيزياءالثانويرحمة الزاهري24210085

والكيمياء الفيزياءالثانويالراحل رضوان25210346

والكيمياء الفيزياءالثانويالركي المصطفى26210093

والكيمياء الفيزياءالثانويالهزيلي الزهراء فاطمة27210678

والكيمياء الفيزياءالثانويحمو سيدي ايت فاطمة28210674

والكيمياء الفيزياءالثانويزرادي احسان29210012

والكيمياء الفيزياءالثانويحمرور محمد30210783
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للناجحين النهائية  الالئحة

والكيمياء الفيزياءالثانويقميري حمزة31210251

والكيمياء الفيزياءالثانويكواكين ايمان32210157

والكيمياء الفيزياءالثانويسعمي سفيان33210429

والكيمياء الفيزياءالثانويالحيمر شيماء34210492

والكيمياء الفيزياءالثانويمجدال محمد35210776

والكيمياء الفيزياءالثانويمنوسي الزهراء فاطمة36210677

والكيمياء الفيزياءالثانويمرزوقي ادريس37210025

والكيمياء الفيزياءالثانويبلعاودي سناء38210470

والكيمياء الفيزياءالثانويناصيف الحق عبد39210526

والكيمياء الفيزياءالثانوياغضيف نجيب40210890

والكيمياء الفيزياءالثانويالقاسمي ليلى41210744

والكيمياء الفيزياءالثانويبوقدور شيماء42210495

والكيمياء الفيزياءالثانويالقانى اسية43210064

والكيمياء الفيزياءالثانويموجود حسناء44210235

والكيمياء الفيزياءالثانويعكرود تورية45210207

والكيمياء الفيزياءالثانويبشكر سمير46210466

والكيمياء الفيزياءالثانويالهوري العوني47210091

والكيمياء الفيزياءالثانويكواض حمزة48210253

والكيمياء الفيزياءالثانويالزهراني عبدهللا49210597

والكيمياء الفيزياءالثانوياإلدريسي أنس50210144

والكيمياء الفيزياءالثانويالحراتي عبدالرحيم51210574

والكيمياء الفيزياءالثانويموراش الزهراء فاطمة52210691

والكيمياء الفيزياءالثانويوحداني خالد53210289

والكيمياء الفيزياءالثانويبحار جهان54210215



التخصصالسلكوالنسب االسماالمتحان رقمالترتيب

2018 دجنبر

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 

للناجحين النهائية  الالئحة

والكيمياء الفيزياءالثانويبنعريف ابراهيم55210006

والكيمياء الفيزياءالثانويالهاني العزيز عبد56210543

والكيمياء الفيزياءالثانويارايد سهام57210476

والكيمياء الفيزياءالثانويبوزيد دنيا58210318

والكيمياء الفيزياءالثانويوجيه القادر عبد59210550

والكيمياء الفيزياءالثانويالطائع نورة60210911

والكيمياء الفيزياءالثانويحيضر محمد61210791

والكيمياء الفيزياءالثانويالتريني ايوب62210165

والكيمياء الفيزياءالثانويأموس محمد63210799

والكيمياء الفيزياءالثانويالحسني رجاء64210326

والكيمياء الفيزياءالثانويالمجيدي عماد65210645

والكيمياء الفيزياءالثانويفدان حسناء66210232

والكيمياء الفيزياءالثانويحيان حسناء67210234

والكيمياء الفيزياءالثانويرحمة بن فدوى68210701

والكيمياء الفيزياءالثانويالعامري سكينة69210446

والكيمياء الفيزياءالثانوييسرى امسعاد70210121

والكيمياء الفيزياءالثانويالبرود العزيز عبد71210545

والكيمياء الفيزياءالثانويندابراهيم هاجر72210916

والكيمياء الفيزياءالثانويحالق محمد73210775

والكيمياء الفيزياءالثانويكرود حفصة74210238

والكيمياء الفيزياءالثانويحريس فاطمة75210675

والكيمياء الفيزياءالثانويالزاهر بن مريم76210839

والكيمياء الفيزياءالثانوياالدريسي سلمى77210458

والكيمياء الفيزياءالثانويمخلوف محسن78210754
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للناجحين النهائية  الالئحة

والكيمياء الفيزياءالثانويداودي عصام79210632

والكيمياء الفيزياءالثانويلكزولي الزهراء فاطمة80210695

والكيمياء الفيزياءالثانويخليص جواد81210217

والكيمياء الفيزياءالثانويراقي بن سلمى82210459

والكيمياء الفيزياءالثانويسكراتي مصطفى83210854

والكيمياء الفيزياءالثانويسهلي يوسف84210984

والكيمياء الفيزياءالثانويحبيبي سكينة85210447

والكيمياء الفيزياءالثانوياالشقر فاتحة86210663

والكيمياء الفيزياءالثانويمبشور مريم87210823

والكيمياء الفيزياءالثانويستات محمد88210763

والكيمياء الفيزياءالثانويبديع مريم89210831

والكيمياء الفيزياءالثانويغيميما سومية90210487

والكيمياء الفيزياءالثانويالعماني حمزة91210248

والكيمياء الفيزياءالثانويالبياز ايمان92210153

والكيمياء الفيزياءالثانويأبوزيات أشرف93210073

والكيمياء الفيزياءالثانويفاتحة لوليجات94210741

والكيمياء الفيزياءالثانويبولخيار محمد95210769

والكيمياء الفيزياءالثانويحمدي منير96210865

والكيمياء الفيزياءالثانويبحراوي فدوى97210703

والكيمياء الفيزياءالثانويامزل الزهراء فاطمة98210676

والكيمياء الفيزياءالثانويالكعش عثمان99210612

والكيمياء الفيزياءالثانوياالحمر هجار100210921

والكيمياء الفيزياءالثانويمالح صفية101210505

والكيمياء الفيزياءالثانويبنعدان بسمة102210190
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والكيمياء الفيزياءالثانويعنبو محمد103210762

والكيمياء الفيزياءالثانوياالش ملود104210860

والكيمياء الفيزياءالثانويالدهابي سومية105210486

والكيمياء الفيزياءالثانويالنور فتح إيمان106210159

واالرض الحياة علومالثانويالقدميري جهان1220147

واالرض الحياة علومالثانويإكليان اغزالة2220035

واالرض الحياة علومالثانويمفضل مراد3220607

واالرض الحياة علومالثانويالعلوي الزين مصطفى4220648

واالرض الحياة علومالثانويمرحاوي جيهان5220152

واالرض الحياة علومالثانويطلحة ابن أيوب6220131

واالرض الحياة علومالثانويحرفات انصاف7220094

واالرض الحياة علومالثانويتوفيق سكينة8220353

واالرض الحياة علومالثانويالحنيني زينب9220304

واالرض الحياة علومالثانويالمصلوحي أسماء10220024

واالرض الحياة علومالثانويالمتوكل الكبيرة11220048

واالرض الحياة علومالثانويالمودن نايت زينب12220306

واالرض الحياة علومالثانويحجري خولة13220261

واالرض الحياة علومالثانويالخالدي أمينة14220088

واالرض الحياة علومالثانويشمسي مريم15220631

واالرض الحياة علومالثانويشقرون الرحمان عبد16220448

واالرض الحياة علومالثانويالفاطمي زينب17220300

واالرض الحياة علومالثانويباحدة منير18220660

واالرض الحياة علومالثانويالجزاري محمد19220593

واالرض الحياة علومالثانويالخيش مليكة20220652
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واالرض الحياة علومالثانويرحيل زينب21220315

واالرض الحياة علومالثانويلعوج خديجة22220224

واالرض الحياة علومالثانويحفيظ الزهراء فاطمة23220518

واالرض الحياة علومالثانويالمالح مريم24220627

واالرض الحياة علومالثانويصدقاوي مريم25220646

واالرض الحياة علومالثانويكوزمير ايمان26220097

واالرض الحياة علومالثانويالجيد انور27220095

واالرض الحياة علومالثانويالعبوبي ياسين28220757

واالرض الحياة علومالثانويالرقيب عبد سليم29220381

واالرض الحياة علومالثانويجهاد خديجة30220220

واالرض الحياة علومالثانويبيمك سكينة31220354

واالرض الحياة علومالثانويماحي حليمة32220188

واالرض الحياة علومالثانويالمحفوظ مريم33220636

واالرض الحياة علومالثانويمغار دنيا34220267

واالرض الحياة علومالثانويالعلمي إلهام35220062

واالرض الحياة علومالثانويسهل خديجة36220222

واالرض الحياة علومالثانوياحسان جهان37220148

واالرض الحياة علومالثانويلحجوجي نورة38220708

واالرض الحياة علومالثانويشهيدي سمية39220385

واالرض الحياة علومالثانويلعوينة محمد40220601

واالرض الحياة علومالثانوياهالل محمد41220595

واالرض الحياة علومالثانويإدسعيد لطيفة42220571

واالرض الحياة علومالثانويبدر احمد43220007

واالرض الحياة علومالثانويساعف ايمان44220113
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واالرض الحياة علومالثانويبنغزالة النعمان45220056

واالرض الحياة علومالثانويزداوي إيمان46220118

واالرض الحياة علومالثانويحسن الدراوي47220041

واالرض الحياة علومالثانويالقبي عبدالرزاق48220472

واالرض الحياة علومالثانويالشالوي مريم49220645

واالرض الحياة علومالثانويبوناصر صفاء50220425

واالرض الحياة علومالثانويجواد حمزة51220198

واالرض الحياة علومالثانوياللحية سعد52220338

واالرض الحياة علومالثانوياعجين زينب53220312

واالرض الحياة علومالثانويالعزوزي مصطفى54220651

واالرض الحياة علومالثانويبابا هند55220733

واالرض الحياة علومالثانويواعتو زكرياء56220289

واالرض الحياة علومالثانويالركراكي حنان57220201

واالرض الحياة علومالثانويصيكوك المهدي58220054

واالرض الحياة علومالثانويخايوسف زينب59220305

واالرض الحياة علومالثانويالدريهمي منال60220654

واالرض الحياة علومالثانوياليطفتي قادر ايمان61220099

واالرض الحياة علومالثانويبيي أيوب62220130

واالرض الحياة علومالثانويطارق رضى63220282

واالرض الحياة علومالثانويالمغاط ياسين64220750

واالرض الحياة علومالثانويالمبارك يوسف65220767

واالرض الحياة علومالثانويجرمومي مصطفى66220650

واالرض الحياة علومالثانويجوداني سناء67220390

واالرض الحياة علومالثانويالمصلوحي اسماعيل68220025
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واالرض الحياة علومالثانويالكدامي فوزية69220542

واالرض الحياة علومالثانويجماع أمين70220079

واالرض الحياة علومالثانويسي جهاد71220146

واالرض الحياة علومالثانويركاني سمية72220383

واالرض الحياة علومالثانويالطيبات كوثر73220554

واالرض الحياة علومالثانويطالب بديعة74220138

واالرض الحياة علومالثانويحلة خالد75220217

واالرض الحياة علومالثانويالترباوي أسية76220032

واالرض الحياة علومالثانويالعدناني شيماء77220407

واالرض الحياة علومالثانويالعطواني سمير78220386

واالرض الحياة علومالثانويمعني دنيا79220266

واالرض الحياة علومالثانويالدامي نوال80220695

واالرض الحياة علومالثانويجفال عادل81220440

واالرض الحياة علومالثانويبردوز حادة82220154

واالرض الحياة علومالثانويشاديل بوشعيب83220141

واالرض الحياة علومالثانويحمليش مريم84220641

واالرض الحياة علومالثانويوصيف سهام85220395

واالرض الحياة علومالثانويموالي اد الرحمان عبد86220446

واالرض الحياة علومالثانويالهامي رجاء87220274

واالرض الحياة علومالثانويالتزكاوي مروان88220611

واالرض الحياة علومالثانويغضيف أيوب89220127

واالرض الحياة علومالثانويزهير أيوب90220128

واالرض الحياة علومالثانويققوش نادية91220671

واالرض الحياة علومالثانويالشاوي مريم92220619
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واالرض الحياة علومالثانويمومن زينب93220311

واالرض الحياة علومالثانويرجب زهيرة94220294

واالرض الحياة علومالثانويجبار غفران95220497

واالرض الحياة علومالثانويالفهيمي أسيا96220028

واالرض الحياة علومالثانويجعراني زكرياء97220287

واالرض الحياة علومالثانويازويقر جميلة98220143

واالرض الحياة علومالثانويجدية ابن حمزة99220193

واالرض الحياة علومالثانويالفتاشي مونيا100220664

واالرض الحياة علومالثانويابلق سكينة101220357

واالرض الحياة علومالثانويالمنصوري حورية102220214

واالرض الحياة علومالثانويأجوين أميمة103220076

واالرض الحياة علومالثانويالسعيدي مريم104220642

واالرض الحياة علومالثانويالوالدي ايمان105220109

واالرض الحياة علومالثانويبريشي بثينة106220134

واالرض الحياة علومالثانويالكندوزي المجيد عبد107220464

واالرض الحياة علومالثانويمحواري سهام108220401

واالرض الحياة علومالثانويبركوكي لحياني حفيظة109220179

واالرض الحياة علومالثانويالدهومي امال110220063

واالرض الحياة علومالثانويالسعداوي إسماعيل111220027

واالرض الحياة علومالثانويالحنافي مريم112220637

واالرض الحياة علومالثانويبلكرضة محمد113220590

واالرض الحياة علومالثانويصبري فتيحة114220534

واالرض الحياة علومالثانويزغوان نبيل115220675

واالرض الحياة علومالثانويالدمقراطي رقية116220283
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واالرض الحياة علومالثانويحمزة جهاد117220145

واالرض الحياة علومالثانويفياللي حسن118220158

واالرض الحياة علومالثانويأفقير مصطفى119220649

واالرض الحياة علومالثانوييدني نزهة120220682

واالرض الحياة علومالثانويالخروطي زكرياء121220288

واالرض الحياة علومالثانويالزين باب اسماء122220019

واالرض الحياة علومالثانويالجوم أحالم123220006

واالرض الحياة علومالثانويمفتوح كوثر124220553

واالرض الحياة علومالثانويالمكري كريمة125220545

واالرض الحياة علومالثانويمعروف ايوب126220122

واالرض الحياة علومالثانويبلحيمر زكرياء127220284

واالرض الحياة علومالثانويطبطوب نادية128220673

واالرض الحياة علومالثانويالبيضاوي علي129220494

واالرض الحياة علومالثانويوحيد هند130220730

واالرض الحياة علومالثانويالحبشي محمد131220604

واالرض الحياة علومالثانويشرنان نهاد132220693

واالرض الحياة علومالثانوياالزهر سكينة133220352

واالرض الحياة علومالثانويخطابي صفية134220426

واالرض الحياة علومالثانويفلكي أحالم135220005

واالرض الحياة علومالثانويبنور شيماء136220415

واالرض الحياة علومالثانويمصوم سلمى137220379

واالرض الحياة علومالثانويحمو بن مريم138220632

واالرض الحياة علومالثانويالسباعي فريد139220541

واالرض الحياة علومالثانويالرافعي هجر140220722
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واالرض الحياة علومالثانويزيني مريم141220643

واالرض الحياة علومالثانويالفهري الزهراء فاطمة142220521

واالرض الحياة علومالثانويبواق اسماعيل143220026

واالرض الحياة علومالثانوياوفقير سكينة144220374

واالرض الحياة علومالثانويعزوزي محمد145220592

واالرض الحياة علومالثانويالبازي ايمان146220100

واالرض الحياة علومالثانوياعميري الرحمان عبد147220450

واالرض الحياة علومالثانويالعسري مريم148220639

واالرض الحياة علومالثانويالغاني سكينة149220358

واالرض الحياة علومالثانويبنشرقي ايمان150220101

واالرض الحياة علومالثانويخبائب يوسف151220775

واالرض الحياة علومالثانويحمداني بشرى152220139

واالرض الحياة علومالثانويطاري سهام153220400

واالرض الحياة علومالثانويمراد الهام154220059

واالرض الحياة علومالثانوينادر زينب155220301

واالرض الحياة علومالثانويمعاجي احسان156220004

واالرض الحياة علومالثانويأبعقيل سكينة157220360

واالرض الحياة علومالثانويعريش منى158220658

واالرض الحياة علومالثانويالحجلي منير159220661

واالرض الحياة علومالثانوياالزهري انس160220092

واالرض الحياة علومالثانويالتونسي سلمى161220376

واالرض الحياة علومالثانويالطيبي الزهراء فاطمة162220517

واالرض الحياة علومالثانويكاصر العزيز عبد163220454

واالرض الحياة علومالثانويبوعالم مراد164220605
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واالرض الحياة علومالثانويصخر حبيبة165220156

واالرض الحياة علومالثانويبلمجوج عبدالرحيم166220471

واالرض الحياة علومالثانويالبوهالي سفيان167220350

واالرض الحياة علومالثانويطرفي رانية168220272

واالرض الحياة علومالثانويبيزم خديجة169220245

واالرض الحياة علومالثانوياوخويا ميمون170220665

واالرض الحياة علومالثانويشكدالي احمد171220008

واالرض الحياة علومالثانويالسحراوي اميمة172220064

واالرض الحياة علومالثانويرمسي هند173220731

واالرض الحياة علومالثانويسالم شيماء174220409

واالرض الحياة علومالثانويفاروق صوفيا175220432

الرياضياتالثانويمتمني هاجر1200949

الرياضياتالثانويالرامي زينب2200419

الرياضياتالثانويالعيسي مليكة3200902

الرياضياتالثانويالميسر نادية4200914

الرياضياتالثانوياهنتت كوثر5200766

الرياضياتالثانويدبيلي نزهة6200925

الرياضياتالثانويالورديغي سفيان7200468

الرياضياتالثانوينعيم ساره8200437

الرياضياتالثانويهللا لطف سارة9200426

الرياضياتالثانوياورير نورة10200940

الرياضياتالثانويمتشكير هاجر11200950

الرياضياتالثانويمحفوضي زينب12200410

الرياضياتالثانويالقنديلي محمد13200793



التخصصالسلكوالنسب االسماالمتحان رقمالترتيب

2018 دجنبر

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 
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الرياضياتالثانوينضيف عبداللطيف14200645

الرياضياتالثانويشاهير هاجر15200955

الرياضياتالثانويجنيدي نوهيلة16200943

الرياضياتالثانويبنشاوي محمد17200796

الرياضياتالثانويخاضيع الزهراء فاطمة18200721

الرياضياتالثانويحمرراس نبيل19200920

الرياضياتالثانويسيرسالن عثمان20200665

الرياضياتالثانويفرحات سعد21200445

الرياضياتالثانويسايح أشرف22200071

الرياضياتالثانويلعصر اميمة23200141

الرياضياتالثانويمروان ابراهيم24200007

الرياضياتالثانويالنواري توفيق25200256

الرياضياتالثانويلكنيزي نجيب26200923

الرياضياتالثانوينبيلي كنزة27200760

الرياضياتالثانويحامين مريم28200880

الرياضياتالثانويكنماتي مريم29200877

الرياضياتالثانويمرشود سكينة30200479

الرياضياتالثانويبنداق سمية31200490

الرياضياتالثانويشاكر سفيان32200459

الرياضياتالثانويملبي سارة33200425

الرياضياتالثانويبرامو هاجر34200944

الرياضياتالثانويكميس نهيلة35200932

الرياضياتالثانويالطواهري الزهراء فاطمة36200723

الرياضياتالثانويشفيقي زينب37200418
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الرياضياتالثانويبركة ايت محمد38200804

الرياضياتالثانويبال أيت نورالدين39200938

الرياضياتالثانويرحمون سهام40200507

الرياضياتالثانويبسكال زينب41200420

الرياضياتالثانويعالوي فدوى42200738

الرياضياتالثانويالعمراني سناء43200500

الرياضياتالثانويادندين أنس44200174

الرياضياتالثانويهاللي حمزة45200316

الرياضياتالثانويالبوعنونو محمد46200806

الرياضياتالثانويبنسماعيل جواد47200265

الرياضياتالثانويالصبار محسن48200790

الرياضياتالثانويزروالة بن محمد49200821

الرياضياتالثانويالطويل عمر50200692

الرياضياتالثانويخودالي سعيد51200452

الرياضياتالثانويالمسرار حسناء52200286

الرياضياتالثانويحمو ايت نادية53200916

الرياضياتالثانويالراقي محمد54200834

الرياضياتالثانويأزناك الرحيم عبد55200567

الرياضياتالثانويدهاج الصمد عبد56200576

الرياضياتالثانويرفيع نجاة57200922

الرياضياتالثانويصبري سومية58200513

الرياضياتالثانوياالدريسي السكراتي عائشة59200547

الرياضياتالثانويلصفر سارة60200436

الرياضياتالثانويبنعايم حامد61200275
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الرياضياتالثانويعليوات سناء62200501

الرياضياتالثانويمفتاح يزة63201021

الرياضياتالثانويالرفالية مريم64200869

الرياضياتالثانوينضام أسماء65200058

الرياضياتالثانويالعالمي الحق عبد66200555

الرياضياتالثانويمحب يوسف67201048

الرياضياتالثانويبفاس ربيع68200363

الرياضياتالثانويدامي مريم69200879

الرياضياتالثانويلعشير مريم70200868

الرياضياتالثانويمية فاطمة71200709

الرياضياتالثانويخودي عائشة72200546

الرياضياتالثانويماموني سعيد73200450

الرياضياتالثانويمويكينة يحيى74201019

الرياضياتالثانويالفاضلي نادية75200918

الرياضياتالثانويالشامخ ضحى76200535

الرياضياتالثانوياعمر مصطفى77200890

الرياضياتالثانويالكاسمي مريم78200883

الرياضياتالثانويزالفي زينب79200424

الرياضياتالثانويجمال أحمد80200033

الرياضياتالثانويبحمو لبنى81200770

الرياضياتالثانويشكران يوسف82201026

الرياضياتالثانويحمدوني نهيلة83200933

الرياضياتالثانويالحدادي خديجة84200353

الرياضياتالثانويمهداوي سارة85200435
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الرياضياتالثانويبوجكد شيماء86200525

الرياضياتالثانويزيدان أشرف87200073

الرياضياتالثانويفروقي أميمة88200147

الرياضياتالثانويعون سناء89200498

الرياضياتالثانويعواج الكريم عبد90200587

الرياضياتالثانويالشرقاوي يوسف91201025

الرياضياتالثانويابوالوفاء سعيد92200449

الرياضياتالثانوينلجي اسماعيل93200063

الرياضياتالثانويشهباوي بوشعيب94200246

الرياضياتالثانويزغيدة زكرياء95200400

الرياضياتالثانويرياح اكرام96200076

الرياضياتالثانويبياضي رقية97200392

الرياضياتالثانويمبارك ايت الزهراء فاطمة98200722

الرياضياتالثانويالحاوتي محمد99200831

الرياضياتالثانويادبوهدا لبنى100200769

الرياضياتالثانويمجوات مريم101200882

الرياضياتالثانويبورز هشام102200970

الرياضياتالثانويكيتو زينب103200413

الرياضياتالثانويحالل سكينة104200471

الرياضياتالثانويحسوني سومية105200514

الرياضياتالثانويالنصراوي مريم106200874

الرياضياتالثانويالسعداني الحكيم عبد107200557

الرياضياتالثانويكرتيت اسية108200066

الرياضياتالثانويتمني هدى109200961
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الرياضياتالثانويمبراش سارة110200433

الرياضياتالثانويهدلموس معاد111200897

الرياضياتالثانويجرومي الحسين112200090

الرياضياتالثانويسهير أمين113200163

الرياضياتالثانويلحسوك بوشعيب114200249

الرياضياتالثانويابوالحسن خديجة115200339

الرياضياتالثانويزهدي اكرام116200075

الرياضياتالثانويالعلواني يونس117201061

الرياضياتالثانويلبريكي رجاء118200367

الرياضياتالثانويالركابي شيماء119200527

الرياضياتالثانويالرحيب أيوب120200218

الرياضياتالثانويلمزوق سمير121200494

الرياضياتالثانوياكنوكي معاذ122200899

الرياضياتالثانويالتاقي نس يو123201024

الرياضياتالثانويالعالوي يوسف124201030

الرياضياتالثانويبابا سمير125200493

الرياضياتالثانوياترادي سلمى126200482

الرياضياتالثانويمنار نهاد127200929

الرياضياتالثانويعماري سعيد128200451

الرياضياتالثانويكورب زباير129200396

الرياضياتالثانوينجارة هاجر130200953

الرياضياتالثانويزاوي سارة131200431

الرياضياتالثانويكوميرة زينب132200417

الرياضياتالثانويزوينينۃ زينب133200422



التخصصالسلكوالنسب االسماالمتحان رقمالترتيب

2018 دجنبر
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للناجحين النهائية  الالئحة

الرياضياتالثانويبرزوق خديجة134200342

الرياضياتالثانويوعراب بن وجدان135200987

الرياضياتالثانويعياد يوسف136201038

الرياضياتالثانويالحسوني صبرين137200531

الرياضياتالثانويهجري يسرى138201023

الرياضياتالثانويعرفا لحسن139200775

الرياضياتالثانويجديد سمير140200492

الرياضياتالثانويعلوي نورالدين141200936

الرياضياتالثانويالنباش ابراهيم142200013

الرياضياتالثانويسلوم نهيلة143200930

الرياضياتالثانويالفاهيم نورالدين144200935

الرياضياتالثانويزيوادي أميمة145200143

الرياضياتالثانويلفاف الهام146200126

الرياضياتالثانويالهوتي كوثر147200764

الرياضياتالثانويبلحرار يزة148201022

الرياضياتالثانويجرومي رجاء149200365

الرياضياتالثانويالدرواشي عادل150200542

الرياضياتالثانويلستت ساره151200438

الرياضياتالثانويمارما محمد152200837

الرياضياتالثانويجوادي عواطف153200696

الرياضياتالثانويدهرا سهام154200506

الرياضياتالثانويبوقطب سعيد155200448

الرياضياتالثانويحمزة لحسن156200772

الرياضياتالثانويعزيز أيوب157200214
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للناجحين النهائية  الالئحة

الرياضياتالثانويأهيري محمد158200810

الرياضياتالثانويادنارور الحسان159200083

الرياضياتالثانويصالح جيهاد160200272

الرياضياتالثانويخشوب اسماعيل161200059

الرياضياتالثانويالتابوتي نهيلة162200934

الرياضياتالثانويالذهبي سهام163200508

الرياضياتالثانويبنجابر جواد164200266

الرياضياتالثانويالعيدي ضحى165200533

الرياضياتالثانويالنابغة كوثر166200761

الرياضياتالثانويالشاوي فاطمة167200710

الرياضياتالثانويعلوان هدى168200960

الرياضياتالثانويفنون سمير169200495

الرياضياتالثانويالطاهري جالل170200257

الرياضياتالثانويالزغداني كريم171200752

الرياضياتالثانويمداح هبة172200956

الرياضياتالثانويالزرهوني اسماعيل173200060

الرياضياتالثانويلعزيزي مريم174200875

الرياضياتالثانويفرضي يوسف175201031

الرياضياتالثانويالزغاري سكينة176200474

الرياضياتالثانويلبحيح نادية177200913

الرياضياتالثانويمساري الزهراء فاطمة178200725

الرياضياتالثانويسمق عبدالرحمان179200613

الرياضياتالثانويوعلي حبيبي ابراهيم180200011

الرياضياتالثانويجديب الزهراء فاطمة181200727
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الرياضياتالثانويملتزم الحميد عبد182200559

الرياضياتالثانويالحدادي نعيمة183200928

الرياضياتالثانويالحمامي بوعزة184200252

الرياضياتالثانويبنعضيم يحيى185201020

الرياضياتالثانويحصري أسماء186200057

الرياضياتالثانويلعرش إيمان187200198

الرياضياتالثانويبركة يونس188201060

الرياضياتالثانويرواعي هند189200982

الرياضياتالثانويالبكري اسماء190200054

الرياضياتالثانويانسينيسة الفتاح عبد191200585

الرياضياتالثانويالبهاللي زهير192200405

الرياضياتالثانويفرينة كريم193200753

الرياضياتالثانويسربوت فدوى194200739

الرياضياتالثانوياميسي شادي195200515

الرياضياتالثانويالخياطي عبدالرحيم196200614

الرياضياتالثانويجميلي هاجر197200948

الرياضياتالثانويمنبه يوسف198201047

الرياضياتالثانويبشيكر أميمة199200150

الرياضياتالثانويهدي ايت العربي200200095

الرياضياتالثانويحاضي اسماء201200052

الرياضياتالثانوياوبحمان اسماعيل202200064

الرياضياتالثانويقابة عبدالحميد203200611

الرياضياتالثانويالبصري ايوب204200213

الرياضياتالثانويديجيل حسنية205200297
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الرياضياتالثانويالحافظي سهام206200503

الرياضياتالثانويمروان زينب207200414

الرياضياتالثانويمتيتش اسامة208200046

الرياضياتالثانويالبوعزاوي ياسين209201005

الرياضياتالثانويالصابحي سعيد210200446

الرياضياتالثانويمجروح زوهير211200409

الرياضياتالثانويمفتاح مروان212200864

الرياضياتالثانويالناصري زوهير213200408

الرياضياتالثانويساكم وجدان214200988

الرياضياتالثانويالسعدوني حسن215200278

الرياضياتالثانويسمان الزهراء فاطمة216200717

الرياضياتالثانويانظام حنان217200326

الرياضياتالثانويالحفياني هشام218200974

الرياضياتالثانويمرزاق كوثر219200765

الرياضياتالثانويميري حمزة220200307

الرياضياتالثانويصهيب الخرزازي221200092

الرياضياتالثانويالقنوفي زينب222200423

الرياضياتالثانويالمساوي كوثر223200768

الرياضياتالثانويكندي عزالدين224200672

الرياضياتالثانويمعراكي الحق عبد225200556

الرياضياتالثانويكشاش هاجر226200952

الرياضياتالثانويمامون أيوب227200230

الرياضياتالثانويالتوني هللا عبد228200589

الرياضياتالثانويكيحل سكينة229200473
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الرياضياتالثانويالباشا سامي230200439

الرياضياتالثانويالخلوفي مبارك231200784

الرياضياتالثانويأيوبي ليلى232200781

الرياضياتالثانويلعناني زينب233200421

الرياضياتالثانويمكرم أيوب234200227

الرياضياتالثانويشكري أيوب235200231

الفرنسية اللغةالثانويعبار يوسف1230689

الفرنسية اللغةالثانويالراشيدي هند2230648

الفرنسية اللغةالثانويالرايس نوال3230617

الفرنسية اللغةالثانويكمال خلود4230214

الفرنسية اللغةالثانويكتمان أميمة5230074

الفرنسية اللغةالثانويخلوي سناء6230324

الفرنسية اللغةالثانويفتوح الزهراء فاطمة7230436

الفرنسية اللغةالثانويوالي حسناء8230172

الفرنسية اللغةالثانويعيسى ايت فائزة9230450

الفرنسية اللغةالثانويهرادي جهاد10230151

الفرنسية اللغةالثانويخويا ايت نصيرة11230607

الفرنسية اللغةالثانوياليزالي حفصة12230176

الفرنسية اللغةالثانويلمسيليت هشام13230643

الفرنسية اللغةالثانويسناء ولدشامة14230662

الفرنسية اللغةالثانويبارز كاميليا15230459

الفرنسية اللغةالثانويخزار نزهة16230599

الفرنسية اللغةالثانويمحروس عزيزة17230406

الفرنسية اللغةالثانويعمر بن أيت لحسن18230490
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سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 

للناجحين النهائية  الالئحة

الفرنسية اللغةالثانويشهرمان سارة19230279

الفرنسية اللغةالثانويريزقي نهيلة20230614

الفرنسية اللغةالثانويبولعتارس حنان21230194

الفرنسية اللغةالثانويبندراعو فتيحة22230451

الفرنسية اللغةالثانويامجمر حسناء23230169

الفرنسية اللغةالثانوينخيل حليمة24230180

الفرنسية اللغةالثانويصبيح علي25230414

الفرنسية اللغةالثانويالحسني نسيبة26230603

الفرنسية اللغةالثانويالركيعي سكينة27230304

الفرنسية اللغةالثانويخلوق خديجة28230201

الفرنسية اللغةالثانويبرغن الزهراء فاطمة29230441

الفرنسية اللغةالثانويالتيهامي نجيب30230596

الفرنسية اللغةالثانويالبلغيثي أبوطارة حمزة31230189

الفرنسية اللغةالثانوينسول سلوى32230315

الفرنسية اللغةالثانويكندود حنان33230191

الفرنسية اللغةالثانويبنحقي سناء34230322

الفرنسية اللغةالثانويسوكان فاطمة35230426

الفرنسية اللغةالثانويبوخريص جواد36230154

الفرنسية اللغةالثانويأوبنعل أسماء37230031

الفرنسية اللغةالثانويبحفيض محمد38230534

الفرنسية اللغةالثانويقيموسي فاطمة39230425

الفرنسية اللغةالثانويالوارم ليلى40230507

الفرنسية اللغةالثانويمنفالوط الزهراء فاطمة41230444

الفرنسية اللغةالثانويالكاملي الباسط عبد42230368
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(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 

للناجحين النهائية  الالئحة

الفرنسية اللغةالثانويناطحي سهام43230336

الفرنسية اللغةالثانويسعود خديجة44230207

الفرنسية اللغةالثانويكنزاري نورالدين45230619

الفرنسية اللغةالثانويعامر محمد46230533

الفرنسية اللغةالثانويالزاهر أمين47230090

الفرنسية اللغةالثانويجعفور أمين48230091

الفرنسية اللغةالثانويبوهراوي مهدي49230576

الفرنسية اللغةالثانوياسعيد بن هبة50230632

الفرنسية اللغةالثانويعواد حليمة51230179

الفرنسية اللغةالثانويغاندي خليل52230217

الفرنسية اللغةالثانويبنعياد رباب53230228

الفرنسية اللغةالثانويبومطوغ خديجة54230211

الفرنسية اللغةالثانويالراجي محمد55230521

الفرنسية اللغةالثانويعبو ابراهيم56230008

الفرنسية اللغةالثانويبوليف اشراق57230036

الفرنسية اللغةالثانويملوكي نصيرة58230608

الفرنسية اللغةالثانويالدرقاوي خولة59230218

الفرنسية اللغةالثانوياعباد كريمة60230468

الفرنسية اللغةالثانويامنزوا شيماء61230347

الفرنسية اللغةالثانويوهيب كاميليا62230460

الفرنسية اللغةالثانويفونونو ماجدة63230508

الفرنسية اللغةالثانويكمين نعيمة64230613

الفرنسية اللغةالثانويقريبس اسماء65230024

الفرنسية اللغةالثانوياالسعد سهام66230335



التخصصالسلكوالنسب االسماالمتحان رقمالترتيب
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(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 

للناجحين النهائية  الالئحة

الفرنسية اللغةالثانويالنوري ادريس67230018

الفرنسية اللغةالثانويالبحتوري ليالي68230501

الفرنسية اللغةالثانويكونين سعيد69230292

الفرنسية اللغةالثانويالزهري كوثر70230481

الفرنسية اللغةالثانويباهاقي إناس71230100

الفرنسية اللغةالثانويمزارو أميمة72230076

الفرنسية اللغةالثانويمسرار هاجر73230631

الفرنسية اللغةالثانويهينون الصمد عبد74230379

الفرنسية اللغةالثانويالدزيزة لبنى75230487

الفرنسية اللغةالثانويمحرير حفصة76230174

الفرنسية اللغةالثانويالزبدي كوثر77230478

الفرنسية اللغةالثانوياضريوي الهام78230061

الفرنسية اللغةالثانويأيناو أميمة79230082

الفرنسية اللغةالثانويبوتاكي سوكينة80230337

الفرنسية اللغةالثانويالصالح الزهراء فاطمة81230446

الفرنسية اللغةالثانويخاتر عائشة82230365

الفرنسية اللغةالثانوياسحيري عفاف83230410

الفرنسية اللغةالثانويمؤدن يسرى84230676

الفرنسية اللغةالثانويالزعيم الهام85230062

الفرنسية اللغةالثانويالعبدالوي العلوي إيمان86230124

الفرنسية اللغةالثانويبكني حسن87230159

الفرنسية اللغةالثانويالبازات نورالدين88230618

الفرنسية اللغةالثانويبلحاجي أمينة89230097

الفرنسية اللغةالثانويزوهري جمال90230149



التخصصالسلكوالنسب االسماالمتحان رقمالترتيب

2018 دجنبر

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 

للناجحين النهائية  الالئحة

الفرنسية اللغةالثانويبركاوي أمينة91230099

الفرنسية اللغةالثانويالعمراني إلهام92230064

الفرنسية اللغةالثانويصغري سماح93230317

الفرنسية اللغةالثانويبعال ايت كريمة94230463

الفرنسية اللغةالثانويسماج ابوماضي95230010

الفرنسية اللغةالثانويكرين كوثر96230476

الفرنسية اللغةالثانويالعسلي حمدي97230181

الفرنسية اللغةالثانويضرعاوي إيمان98230127

الفرنسية اللغةالثانويصبيح مروان99230541

الفرنسية اللغةالثانويلحبيب ايت شيماء100230351

الفرنسية اللغةالثانويازهر عبداالله101230387

الفرنسية اللغةالثانويالحواوي كريمة102230466

الفرنسية اللغةالثانويحمية خديجة103230202

الفرنسية اللغةالثانويرحالي إيمان104230120

الفرنسية اللغةالثانويلزرك إيمان105230123

الفرنسية اللغةالثانويفوزي نزهة106230598

الفرنسية اللغةالثانويفكري حسناء107230163

الفرنسية اللغةالثانويالغيبة محمد108230530

الفرنسية اللغةالثانويلعكيلي سلوى109230314

الفرنسية اللغةالثانويالصبار مريم110230554

الفرنسية اللغةالثانويفحلي فاتحة111230420

الفرنسية اللغةالثانويخميس حسناء112230173

الفرنسية اللغةالثانويالزوين وفاء113230661

الفرنسية اللغةالثانويباللي دنيا114230226
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2018 دجنبر

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 

للناجحين النهائية  الالئحة

الفرنسية اللغةالثانويالنويتي الغاني عبد115230381

الفرنسية اللغةالثانوياكليف لمياء116230499

الفرنسية اللغةالثانويالبرايجي كوثر117230483

الفرنسية اللغةالثانوينعيمي مريم118230567

الفرنسية اللغةالثانويهللا فتح نادية119230585

الفرنسية اللغةالثانويالواتي اسماء نعماء120230609

الفرنسية اللغةالثانويافالل علمي نهيلة121230615

الفرنسية اللغةالثانوياثنان يوسف122230680

الفرنسية اللغةالثانويحنبفي خديجة123230205

الفرنسية اللغةالثانويالمروسي أسماء124230025

الفرنسية اللغةالثانويالعزمية بن حنان125230195

الفرنسية اللغةالثانويمالكي سامية126230281

الفرنسية اللغةالثانويحبيب اليوسفي ربيعة لال127230496

الفرنسية اللغةالثانويالزياتي لطيفة128230493

الفرنسية اللغةالثانويقنال هند129230647

الفرنسية اللغةالثانويسعيد سكينة130230300

الفرنسية اللغةالثانويالعلوي مينة131230581

الفرنسية اللغةالثانويبخوشي خديجة132230203

الفرنسية اللغةالثانويالشيبي يوسف133230681

الفرنسية اللغةالثانوياوراغ زهرة134230250

الفرنسية اللغةالثانويشراض أميمة135230078

الفرنسية اللغةالثانويمرابط ابتسام136230001

الفرنسية اللغةالثانويكعال سكينة137230306

الفرنسية اللغةالثانويازريرة سكينة138230299
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(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 

للناجحين النهائية  الالئحة

الفرنسية اللغةالثانويمسعيف سارة139230269

الفرنسية اللغةالثانويكاديل سامية140230280

الفرنسية اللغةالثانويقاسمي ايمان141230112

الفرنسية اللغةالثانويرافق ايمان142230111

الفرنسية اللغةالثانوييفيدي حمزة143230188

الفرنسية اللغةالثانويالحنانة مريم144230553

الفرنسية اللغةالثانويالواتي لوبناء145230500

الفرنسية اللغةالثانويإبراحن الرزاق عبد146230378

الفرنسية اللغةالثانويمعاجي مونيا147230579

الفرنسية اللغةالثانويمكروش ميكائيل148230580

الفرنسية اللغةالثانويبوالقايد أميمة149230081

الفرنسية اللغةالثانويالحجي سناء150230326

الفرنسية اللغةالثانويالحمداني مريم151230549

الفرنسية اللغةالثانويدياني حسناء152230164

الفرنسية اللغةالثانويصمصم نورالدين153230620

الفرنسية اللغةالثانويمنير نادية154230582

الفرنسية اللغةالثانويالراغب الزهراء فاطمة155230428

الفرنسية اللغةالثانويرمز مريم156230557

الفرنسية اللغةالثانويصدوق رميساء157230245

الفرنسية اللغةالثانويالحسني عبدهللا158230394

الفرنسية اللغةالثانويندراوي هناء159230644

الفرنسية اللغةالثانويالصباني ماجدة160230511

الفرنسية اللغةالثانويمسوار سلمى161230312

الفرنسية اللغةالثانويكروم طامو162230360
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للناجحين النهائية  الالئحة

الفرنسية اللغةالثانويالزرغيلي الزهرة فاطمة163230449

الفرنسية اللغةالثانويامين مجيدة164230512

الفرنسية اللغةالثانويسهيم نادية165230589

الفرنسية اللغةالثانوياالزعر فدوى166230453

الفرنسية اللغةالثانوياالمين سعيد167230291

الفرنسية اللغةالثانويبوصياري وفاء168230659

الفرنسية اللغةالثانوياجو حمزة169230187

الفرنسية اللغةالثانويبوسالم سارة170230270

الفرنسية اللغةالثانويحياوي سعيد171230289

الفرنسية اللغةالثانويالشارف سارة172230265

الفرنسية اللغةالثانويرزوقي عزيزة173230402

الفرنسية اللغةالثانويارفاك فاتحة174230421

الفرنسية اللغةالثانويأفندي عاطف وفاء175230660

الفرنسية اللغةالثانويبلعباس عثمان176230399

الفرنسية اللغةالثانويحسين إد حسناء177230170

الفرنسية اللغةالثانويبنقطيب فاطمة178230424

الفرنسية اللغةالثانويبراج زينب179230264

الفرنسية اللغةالثانويعنيد سعيد180230288

الفرنسية اللغةالثانويطرشي سارة181230271

الفرنسية اللغةالثانويالكحالوي ايمن182230128

الفرنسية اللغةالثانويعدنان هجر183230635

الفرنسية اللغةالثانويبوراس خديجة184230212

الفرنسية اللغةالثانويالناجي عاديل185230364

الفرنسية اللغةالثانويبادسي أسامة186230021
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(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 

للناجحين النهائية  الالئحة

الفرنسية اللغةالثانويشوقي ماجدة187230509

الفرنسية اللغةالثانويلحياوي مراد188230540

الفرنسية اللغةالثانويدحمان توفيق189230144

الفرنسية اللغةالثانويرشداوي ادريس190230016

الفرنسية اللغةالثانويوعباش العزيز عبد191230380

الفرنسية اللغةالثانويحموش سناء192230325

الفرنسية اللغةالثانويقصري ليلى193230502

الفرنسية اللغةالثانويتوزي ايمان194230118

الفرنسية اللغةالثانويبريدة الزهراء فاطمة195230447

الفرنسية اللغةالثانويالحفاري محسن196230513

الفرنسية اللغةالثانويفقيهي زينب197230258

الفرنسية اللغةالثانويجويري كريمة198230470

الفرنسية اللغةالثانويالرخاء حسناء199230167

الفرنسية اللغةالثانويرحيوي مريم200230559

الفرنسية اللغةالثانويالعلمي بسيم زينب201230263

الفرنسية اللغةالثانويانزيظ حسن202230156

الفرنسية اللغةالثانويطراز دنيا203230224

الفرنسية اللغةالثانويكمال مريم204230560

الفرنسية اللغةالثانويبنشقرون مريم205230569

الفرنسية اللغةالثانويشكراني سميرة206230319

الفرنسية اللغةالثانويجناح نوار207230616

الفرنسية اللغةالثانويالفاتحي ياسين208230671

الفرنسية اللغةالثانويالمبكر المهدي209230052

االجتماعياتالثانويبرحيلي ايوب1250146
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للناجحين النهائية  الالئحة

االجتماعياتالثانويالمدني عبدالغني2250601

االجتماعياتالثانويالنصر سيف يونس3251022

االجتماعياتالثانويالرافعي ايمان4250143

االجتماعياتالثانويزرزوري ايوب5250147

االجتماعياتالثانويستي بن هللا عبد الحاج6250056

االجتماعياتالثانوينهير سعيد7250418

االجتماعياتالثانوينسيمي عبدالغاني8250600

االجتماعياتالثانويمزيات ايمان9250141

االجتماعياتالثانويرزقي سفيان10250434

االجتماعياتالثانويبوخرفان سعيد11250413

االجتماعياتالثانويدليل يوسف12251009

االجتماعياتالثانويدياني خديجة13250310

االجتماعياتالثانويعمروش يوسف14251006

االجتماعياتالثانويباديدي أمين15250123

االجتماعياتالثانويالزياني نبيل16250894

االجتماعياتالثانويكميحي عواطف17250654

االجتماعياتالثانويالراضي سومية18250478

االجتماعياتالثانويسربوت المصطفى19250084

االجتماعياتالثانويامعيز الرزاق عبد20250532

االجتماعياتالثانويخيندوف مصطفى21250862

االجتماعياتالثانويمتعادل ايمان22250140

االجتماعياتالثانويطبالط الدين صالح23250491

االجتماعياتالثانويالجبوجي مصطفى24250855

االجتماعياتالثانويبنزواغية نعيمة25250915



التخصصالسلكوالنسب االسماالمتحان رقمالترتيب

2018 دجنبر

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 

للناجحين النهائية  الالئحة

االجتماعياتالثانويلحلو ايوب26250149

االجتماعياتالثانويبلحيمر عبدالواحد27250617

االجتماعياتالثانويارايد كريمة28250731

االجتماعياتالثانويهجهوجي ايوب29250155

االجتماعياتالثانويالعلوي ايوب30250148

االجتماعياتالثانويرضيان منير31250873

االجتماعياتالثانويموصرف إيمان32250145

االجتماعياتالثانويالفرحاوي إلهام33250102

االجتماعياتالثانويلعروسي محمد34250801

االجتماعياتالثانويلكنيز يوسف35251018

االجتماعياتالثانويعقار فاطمة36250668

االجتماعياتالثانويالحراري يوسف37251013

االجتماعياتالثانويرزقان فتيحة38250711

االجتماعياتالثانويحسني عبدالعالي39250596

االجتماعياتالثانويالعثماني ياسين40250988

االجتماعياتالثانويساوي ميلودة41250884

االجتماعياتالثانويالنظام صالح42250488

االجتماعياتالثانويمجد خديجة43250305

االجتماعياتالثانويالهفتة عبدالهادي44250615

االجتماعياتالثانويبشار سفيان45250436

االجتماعياتالثانويالشتيوي عزيزة46250642

االجتماعياتالثانويالعتباوي مريم47250840

االجتماعياتالثانويعدة خديجة48250292

االجتماعياتالثانويالعنزولي محمد49250787



التخصصالسلكوالنسب االسماالمتحان رقمالترتيب

2018 دجنبر

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 

للناجحين النهائية  الالئحة

االجتماعياتالثانويفكري أنوار50250136

االجتماعياتالثانويمسكين محسين51250778

االجتماعياتالثانويابراشن حميد52250254

االجتماعياتالثانويالمالكي الهام53250097

االجتماعياتالثانويزروال فراح54250720

االجتماعياتالثانوياحميدان مصطفى55250864

االجتماعياتالثانويسعد كشاش56250736

االجتماعياتالثانويكالي حنان57250261

االجتماعياتالثانويالطالع مول أحالم58250014

االجتماعياتالثانويشاكير مليكة59250868

االجتماعياتالثانويبراج إسالم60250034

االجتماعياتالثانويلشقر ايوب61250151

االجتماعياتالثانويحماني فاطنة62250708

االجتماعياتالثانوياتبايني خالد63250284

االجتماعياتالثانويالعسراوي مصطفى64250861

االجتماعياتالثانويرزاق معاد65250865

االجتماعياتالثانويبلكوراني فاتحة66250661

االجتماعياتالثانويالشوافي عبدالكريم67250607

االجتماعياتالثانويبريجة محمد68250804

االجتماعياتالثانويليفي كلثوم69250737

االجتماعياتالثانويحبو كريمة70250735

االجتماعياتالثانويزوهري منى71250872

االجتماعياتالثانويالعود خديجة72250289

االجتماعياتالثانويزوهير طه محمد73250825



التخصصالسلكوالنسب االسماالمتحان رقمالترتيب
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سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 

للناجحين النهائية  الالئحة

االجتماعياتالثانويزهير إيمان74250144

االجتماعياتالثانويشهبي الهام75250101

االجتماعياتالثانويعبد محمد76250796

االجتماعياتالثانويالنظام ياسين77250987

االجتماعياتالثانويالعطاوي يوسف78251017

االجتماعياتالثانويالحداوي خالد79250276

االجتماعياتالثانويحركاني نعيمة80250916

االجتماعياتالثانويالدغاي المعطي81250086

االجتماعياتالثانويمرجان يوسف82251012

االجتماعياتالثانويحسني السايسي المجيد عبد83250568

االجتماعياتالثانويفياللي العلمي84250077

االجتماعياتالثانويالحداوي الجليل عبد85250514

االجتماعياتالثانوياإلدريسي صدقي كمال86250741

االجتماعياتالثانويهللا عطية هشام87250947

االجتماعياتالثانويحمير نادية88250886

االجتماعياتالثانويزهير يوسف89251010

االجتماعياتالثانويالصيفي سكينة90250446

االجتماعياتالثانويالملياني عبدالمالك91250610

االجتماعياتالثانويوفاق مريم92250839

االجتماعياتالثانويروان نبيلة93250898

االجتماعياتالثانويشدير دونية94250327

االجتماعياتالثانويزهراني ايوب95250150

االجتماعياتالثانويسميح خديجة96250294

االجتماعياتالثانويالفرابي عزيز97250636



التخصصالسلكوالنسب االسماالمتحان رقمالترتيب

2018 دجنبر

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 

للناجحين النهائية  الالئحة

االجتماعياتالثانويبوسدرة محمد98250822

األنجليزية اللغةالثانويملموس معاد1240586

األنجليزية اللغةالثانويأڭرام عبدالعزيز2240410

األنجليزية اللغةالثانويتونساوي سارة3240273

األنجليزية اللغةالثانويوديع الرحمان عبد4240373

األنجليزية اللغةالثانويتايموم نورالدين5240620

األنجليزية اللغةالثانويالسيراتي نهيلة6240614

األنجليزية اللغةالثانويشقرون سعيد7240297

األنجليزية اللغةالثانويوساعد أيوب8240118

األنجليزية اللغةالثانويطناز خديجة9240210

األنجليزية اللغةالثانويضعيف فاطمة10240449

األنجليزية اللغةالثانويبوعويس سلوى11240318

األنجليزية اللغةالثانويخدادي رشيد12240232

األنجليزية اللغةالثانويالحاسي أميمة13240077

األنجليزية اللغةالثانويزاودة سعيد14240291

األنجليزية اللغةالثانويالسالكي مروان15240550

األنجليزية اللغةالثانويكامل نوال16240615

األنجليزية اللغةالثانويالوادي حنان17240182

األنجليزية اللغةالثانويابوعلي الغني عبد18240385

األنجليزية اللغةالثانويمما بن رضى19240239

األنجليزية اللغةالثانويتميم سكينة20240305

األنجليزية اللغةالثانويمولوع جيهان21240148

األنجليزية اللغةالثانوينصوح حنان22240179

األنجليزية اللغةالثانويلوكلي مريم23240572



التخصصالسلكوالنسب االسماالمتحان رقمالترتيب

2018 دجنبر

سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 

للناجحين النهائية  الالئحة

األنجليزية اللغةالثانويالهراد الزهراء فاطمة24240464

األنجليزية اللغةالثانويالحشالفي فؤاد25240480

األنجليزية اللغةالثانويفضولي سعيد26240286

األنجليزية اللغةالثانويالصبار عبدالباسط27240402

األنجليزية اللغةالثانويوهلهل حفصة28240162

األنجليزية اللغةالثانويلعروسي الدين شرف29240342

األنجليزية اللغةالثانويسعود فاطمة30240443

األنجليزية اللغةالثانويسوماني مروان31240552

األنجليزية اللغةالثانويمرزوق سعاد32240280

األنجليزية اللغةالثانويشطابي سكينة33240312

األنجليزية اللغةالثانويمحفوظي فاطنة34240468

األنجليزية اللغةالثانوينديوسف سعيد35240287

األنجليزية اللغةالثانويكمال الدين صالح36240352

األنجليزية اللغةالثانويسند حياة37240186

األنجليزية اللغةالثانويربحاني طارق38240359

األنجليزية اللغةالثانويدهيبة الزهراء فاطمة39240456

األنجليزية اللغةالثانويالقاسمي فاطمة40240445

األنجليزية اللغةالثانويالخربوشي مريم41240557

األنجليزية اللغةالثانويالكحالوي أميمة42240078

األنجليزية اللغةالثانويالمودن سعيدة43240300

األنجليزية اللغةالثانويسماعيلي سعيد44240289

األنجليزية اللغةالثانويفويلح رجاء45240227

األنجليزية اللغةالثانويمعوش سكينة46240307

األنجليزية اللغةالثانويكالخي سكينة47240311



التخصصالسلكوالنسب االسماالمتحان رقمالترتيب
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سطات-مباراة توظيف األساتذة أطراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء

(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 

للناجحين النهائية  الالئحة

األنجليزية اللغةالثانويالعيطوني لمياء48240511

األنجليزية اللغةالثانويحداد ريم49240242

األنجليزية اللغةالثانوياصبان خديجة50240208

األنجليزية اللغةالثانويحمومة مريم51240564

األنجليزية اللغةالثانويالرهوني رشيد52240230

األنجليزية اللغةالثانويشقرون حياة53240187

األنجليزية اللغةالثانويالصحراوي ابن أحالم54240010

األنجليزية اللغةالثانويالفشتالي لمياء55240512

األنجليزية اللغةالثانويباسي زهيرة56240250

األنجليزية اللغةالثانويلغزال صفية57240351

األنجليزية اللغةالثانويافقير ايت الرحمان ضياء58240358

األنجليزية اللغةالثانويالواحدي سومية59240339

األنجليزية اللغةالثانويالبيهل الدين عالء60240430

األنجليزية اللغةالثانويلبريد محمد61240538

األنجليزية اللغةالثانويالقرشي مروان62240551

األنجليزية اللغةالثانويكناوي أمين63240083

األنجليزية اللغةالثانويأكركاو أميمة64240072

األنجليزية اللغةالثانويبنزوال مرية65240554

األنجليزية اللغةالثانويخليفة صباح66240348

األنجليزية اللغةالثانويسماحي عبدالغني67240412

األنجليزية اللغةالثانويالصائغ جميلة68240143

األنجليزية اللغةالثانويأمغار إجو69240008

األنجليزية اللغةالثانويالحميدي المهدي70240053

األنجليزية اللغةالثانويحرحر محمد71240544
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(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 

للناجحين النهائية  الالئحة

األنجليزية اللغةالثانويعدي ايت الصمد عبد72240380

األنجليزية اللغةالثانويأسكور حفصة73240163

األنجليزية اللغةالثانويعيبودي فاطمة74240446

األنجليزية اللغةالثانويراكي محمد75240541

األنجليزية اللغةالثانويلمنصوري مريم76240565

األنجليزية اللغةالثانويالعبدوني كوثر77240499

األنجليزية اللغةالثانويالكادي اوسامة78240095

األنجليزية اللغةالثانويالعزفي جالل79240138

األنجليزية اللغةالثانويالطالب كلثوم80240489

األنجليزية اللغةالثانويالمتقي المهدي81240056

األنجليزية اللغةالثانويكمال إيمان82240103

األنجليزية اللغةالثانويلومي مريم83240573

األنجليزية اللغةالثانويزيدان مريم84240563

المعلومياتالثانويابوفاطمة هاجر1290077

المعلومياتالثانويمخلص مريم2290067

المعلومياتالثانويمهاجر منال3290072

المعلومياتالثانويخطابي ياسر4290080

المعلومياتالثانويشكري احسان5290001

المعلومياتالثانوينوسي سومية6290044

المعلومياتالثانويمداني عادل7290046

المعلومياتالثانويالعشيوي جواد8290021

المعلومياتالثانويالهاشمي شعيب9290045

المعلومياتالثانويصادق زكرياء10290032

المعلومياتالثانويبنزبير هاجر11290076
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(جميع التخصصات  )سلك التعليم الثانوي 

للناجحين النهائية  الالئحة

المعلومياتالثانويالزهري أمين12290013

المعلومياتالثانوينقراني سفيان13290037

المعلومياتالثانويبوحمادي منال14290073

المعلومياتالثانويبصراوي يوسف15290083

المعلومياتالثانويبوفوس عمر16290051

المعلومياتالثانويالحجاجي الخنساء17290009

المعلومياتالثانويمبروك نبيل18290074

المعلومياتالثانويحايبي حنان19290026

المعلومياتالثانويبونان أشرف20290008

المعلومياتالثانويجطيق فدوى21290056

المعلومياتالثانويريشي سارة22290034

المعلومياتالثانويالكاملي سناء23290043

المعلومياتالثانويشهاب مروان24290065

المعلومياتالثانويمرزوقي احالم25290002

المعلومياتالثانويالعثماني محمد26290061

المعلومياتالثانويكرومي سفيان27290038

المعلومياتالثانويشفيق خديجة28290028

المعلومياتالثانويالعروة ايمان29290017

المعلومياتالثانويمطيب محمد30290062

المعلومياتالثانويقشابي سكينة31290039

المعلومياتالثانويلكوارطي رجا32290029

المعلومياتالثانويداود ايت محمد33290059

المعلومياتالثانويقاضي سامية34290035

المعلومياتالثانوياوتموحين يوسف35290084
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للناجحين النهائية  الالئحة

المعلومياتالثانويبونصر الزهراء فاطمة36290054

المعلومياتالثانويالحدراوي اشرف37290007

الفلسفةالثانويالمنصوري نزار1270282

الفلسفةالثانويالقبلي نبيل2270277

الفلسفةالثانويالشادلي أحمد3270005

الفلسفةالثانويادنيدن يونس4270322

الفلسفةالثانويقاسي نورى5270290

الفلسفةالثانويالشيخ بن محمد6270242

الفلسفةالثانويالنايلي ياسين7270305

الفلسفةالثانويارجدان سعيد8270131

الفلسفةالثانويعزيم نجيم9270281

الفلسفةالثانويالفخري لحسن10270230

الفلسفةالثانويأخباز مينة11270274

الفلسفةالثانويزرضا بثينة12270055

الفلسفةالثانويزميطة الكريم عبد13270169

الفلسفةالثانويزيدان ايت مريمة14270263

الفلسفةالثانويالمباركي مونير15270272

الفلسفةالثانويشطو أميمة16270042

الفلسفةالثانوياالدريسي وفاء17270302

الفلسفةالثانوياهرود نورا18270287

الفلسفةالثانويالحاجي عبدالخالق19270176

الفلسفةالثانويكراخي رجاء20270111

الفلسفةالثانويالحاجي محمد21270239

الفلسفةالثانويالعثمي نورالدين22270288
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للناجحين النهائية  الالئحة

الفلسفةالثانويموهتادي هناء23270299

الفلسفةالثانويملوك الواحد عبد24270173

الفلسفةالثانوياليعقوبي نعيمة25270283

الفلسفةالثانويفحالن يوسف26270311

الفلسفةالثانويوكيل مونية27270271

الفلسفةالثانويانسانس فاطمة28270213

الفلسفةالثانويمستوري ياسين29270306


