
االسم والنسبرقم االمتحان
رقم البطاقة الوطنية 

للتعريف
التوقيتالتاريخمركز االمتحان

ن اإلعداديةTK16144  ابتسام الزبار130095 التاسعة صباحا 06/07/2017ثانوية الفلي 

ن اإلعداديةTA132581اسماء   الورز130031 التاسعة صباحا 06/07/2017ثانوية الفلي 

ي130094
ن اإلعداديةTA134404المهدي   الساخ  التاسعة صباحا 06/07/2017ثانوية الفلي 

ن اإلعداديةBB122087إلهام   زيدان130002 التاسعة صباحا 06/07/2017ثانوية الفلي 

ن اإلعداديةTA101867إلهام  فاضل130041 التاسعة صباحا 06/07/2017ثانوية الفلي 

ي130069
ن اإلعداديةTA80406امال   وريغ  ة  صباحا 06/07/2017ثانوية الفلي  العاشر

ن اإلعداديةTA131809أمال  المباركي130101 ة  صباحا 06/07/2017ثانوية الفلي  العاشر

ن اإلعداديةAE15963ايمان   اجاعة130085 ة  صباحا 06/07/2017ثانوية الفلي  العاشر

ن اإلعداديةTA33047بديعة   بوطارفة130092 ة  صباحا 06/07/2017ثانوية الفلي  العاشر

ن اإلعداديةTA101944بوطارفة  الحاج130104 ة  صباحا 06/07/2017ثانوية الفلي  العاشر

ن اإلعداديةTA75588حليمة   لقباب130075 ة  صباحا 06/07/2017ثانوية الفلي  الحادية عشر

ن اإلعداديةA340471حنان   زويت  130108 ة  صباحا 06/07/2017ثانوية الفلي  الحادية عشر

ن اإلعداديةTA124126خدوج   الغرباوي130113 ة  صباحا 06/07/2017ثانوية الفلي  الحادية عشر

ن اإلعداديةU173061خديجة  القبوري130003 ة  صباحا 06/07/2017ثانوية الفلي  الحادية عشر

ن اإلعداديةTA135799دنيا   مرشيش130010 ة  صباحا 06/07/2017ثانوية الفلي  الحادية عشر

ن اإلعداديةTA86341رجاء  وجيه130124 ة  زواال 06/07/2017ثانوية الفلي  الثانية عشر

ن اإلعداديةTA134383زكرياء   بصالي130039 ة  زواال 06/07/2017ثانوية الفلي  الثانية عشر

ن اإلعداديةTA100196زينب  حليوي130089 ة  زواال 06/07/2017ثانوية الفلي  الثانية عشر

ي130005
 
ن اإلعداديةQ290081سارة  الكنان ة  زواال 06/07/2017ثانوية الفلي  الثانية عشر

ن اإلعداديةTA111855سعيد   الحلحالي130128 ة  زواال 06/07/2017ثانوية الفلي  الثانية عشر

ن اإلعداديةTA19244سعيد   فرسيري130115 الثانية بعد الزوال06/07/2017ثانوية الفلي 

ي   نادية130130
 
ن اإلعداديةIB64453سكتان الثانية بعد الزوال06/07/2017ثانوية الفلي 

ي130116 ن اإلعداديةT249255شيماء   عنبر الثانية بعد الزوال06/07/2017ثانوية الفلي 

ن اإلعداديةBH297169صفية   زايد130049 الثانية بعد الزوال06/07/2017ثانوية الفلي 

ن اإلعداديةtk20825عبد الرزاق   االوراوي130036 الثانية بعد الزوال06/07/2017ثانوية الفلي 

اوي130125 ن اإلعداديةTA123300عبد العالي  بب  الثالثة بعد الزوال06/07/2017ثانوية الفلي 

ن اإلعداديةTK9520عبدالحكيم   بادي130129 الثالثة بعد الزوال06/07/2017ثانوية الفلي 

ي130035
ن اإلعداديةTA130855عبدالرفيع   القلش  الثالثة بعد الزوال06/07/2017ثانوية الفلي 

ن اإلعداديةV303130عصام   االصفر130122 الثالثة بعد الزوال06/07/2017ثانوية الفلي 

ن اإلعداديةTA131470عفاف  الزراعي130030 الثالثة بعد الزوال06/07/2017ثانوية الفلي 

ن اإلعداديةTA133543عالء الدين  الشاوي130096 الرابعة بعد الزوال06/07/2017ثانوية الفلي 

ي130016
 
ن اإلعداديةTA115228فاطمة   محسان الرابعة بعد الزوال06/07/2017ثانوية الفلي 

ج130127 ن اإلعداديةBL40899فاطمة الزهراء   الخض  الرابعة بعد الزوال06/07/2017ثانوية الفلي 

وري130105 ن اإلعداديةTA43042فتيحة  الغلبر  الرابعة بعد الزوال06/07/2017ثانوية الفلي 

-2017يونيو  - (التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 

*الئحة الناجحين الجتياز االختبارات الشفوية * 

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

لجهة الدار البيضاء سطات

بنسليمان:              المديرية اإلقليمية
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-2017يونيو  - (التخصص المزدوج )مباريات التوظيف بموجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي 
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ن اإلعداديةTA117116فدوى   جيدال130014 الرابعة بعد الزوال06/07/2017ثانوية الفلي 

ن اإلعداديةQ269410فدوى   كمال االدريشي130013 التاسعة صباحا 07/07/2017ثانوية الفلي 

ن اإلعداديةA632241كريمة  بيشة130090 التاسعة صباحا 07/07/2017ثانوية الفلي 

ن اإلعداديةTA129310كوثر   اجروساون130044 التاسعة صباحا 07/07/2017ثانوية الفلي 

ن اإلعداديةTA119190ليىل   شكري130114 التاسعة صباحا 07/07/2017ثانوية الفلي 

ن اإلعداديةTA115168دمحم  شديل130102 التاسعة صباحا 07/07/2017ثانوية الفلي 

ي130001
ن اإلعداديةTA113194دمحم  لطف  ة  صباحا 07/07/2017ثانوية الفلي  العاشر

ن اإلعداديةTK21676مديحة  عوسبر130107 ة  صباحا 07/07/2017ثانوية الفلي  العاشر

ن اإلعداديةTK10156مريم   دورايد130027 ة  صباحا 07/07/2017ثانوية الفلي  العاشر

ن اإلعداديةua27826ميمونة   حمداوي130074 ة  صباحا 07/07/2017ثانوية الفلي  العاشر

ن اإلعداديةTA130718نسيمة   نارصي130029 ة  صباحا 07/07/2017ثانوية الفلي  العاشر

ن اإلعداديةTA133589نضال  مهماز130098 ة  صباحا 07/07/2017ثانوية الفلي  الحادية عشر

ن اإلعداديةTA123614نعيمة   السميهرو130112 ة  صباحا 07/07/2017ثانوية الفلي  الحادية عشر

ن اإلعداديةTK22200هاجر   الداروة130033 ة  صباحا 07/07/2017ثانوية الفلي  الحادية عشر

ن اإلعداديةTK19293ياستر    الزبار130097 ة  صباحا 07/07/2017ثانوية الفلي  الحادية عشر

ن اإلعداديةM425696يوسف   خليل130106 ة  صباحا 07/07/2017ثانوية الفلي  الحادية عشر
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