
التخصصرب ت واإلسم العائلي والشخصيرقم االمتحانرت
التربية البدنيةEE516453جسيم  البصري120302
التربية البدنيةEE351234سعيدة  بن  عفون220373
التربية البدنيةEE107289محمد المهدي  الحشادي320356
التربية البدنيةEE440426مصطفى   بوثالث420361
التربية البدنيةBK317492عبدالكريم  كوغضيم520301
التربية البدنيةEB117649زهير  ايت بال620332
التربية البدنيةH431829مهدي  كتيفة720328
التربية البدنيةEB158597عزيز  امدجار820303
التربية البدنيةPA204572يدير  الحبيب920357

التربية البدنيةEE332917أنس   لبداوي 1020306
التربية البدنيةIC60748جواد  وحدو1120315
التربية البدنيةN282000محمد  عزيز1220360
التربية البدنيةN299406رضوان  ندابراهيم1320371
التربية البدنيةEB113901ابراهيم  بويهي1420370
التربية البدنيةEE353111المهدي  بنباطي1520296
التربية البدنيةEE353848سمير  موحب1620294
التربية البدنيةEE450394رضوان  الخليفي1720351
التربية البدنيةH431733محمد  كولي1820337
التربية البدنيةEE249389فتح اهلل  مربوح1920363
التربية البدنيةEE353712مريم  زكاري ابن الخياط2020380
التربية البدنيةN193330محمد   الخير2120329
التربية البدنيةEE264879جواد  الروجا2220366
التربية البدنيةN331993ابراهيم  السوسي2320319
التربية البدنيةEE480342عبد الحق  أدعول2420322
التربية البدنيةEE187159جواد  االزبكي2520384

التربية البدنيةEE277387عبد الحق  بلكوط2620336
التربية البدنيةJC188857عبدالوهاب   طارق2720320
التربية البدنيةEB110620خالد  ازروال2820324
التربية البدنيةPA66445الحسين   الوركي2920321
التربية البدنيةEE470940عبدالعالي  كريم3020318

الئحة المترشحين المقبولين نهائيا لولوج المركز الحهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز 

الئحة االنتظار

الثانوي إعدادي-             تخصص التربية البدنية والرياضية  2014دورة 



االعدادي الثانوي التعليم أساتذة تأهيل مسلك

اإلسالمية التربيةEE62306ياسين  عبو او موسى120241

اإلسالمية التربيةEE477218فتيحة  دوحال220186

اإلسالمية التربيةBH586945أيوب  كريم320152

اإلسالمية التربيةY292583المصطفى  سقيل420254

اإلسالمية التربيةBK273744نادية  أسوس 520166

اإلسالمية التربيةBK336921هشام  دابير620240

اإلسالمية التربيةEB160304ليلى  ايت ايدار720173

اإلسالمية التربيةEE351333فهد  بنكران820205

اإلسالمية التربيةN313874سعاد   أيت الشليح920167

اإلسالمية التربيةY378802عزيز  طالب ربه1020156

اإلسالمية التربيةBE814682عبد هللا   الرازقي1120239

اإلسالمية التربيةBK254285محمد  لطيفي1220265

اإلسالمية التربيةMC224280ياسين   فراج1320250

اإلسالمية التربيةIE3827سناء  موجان1420251

اإلسالمية التربيةPA77686سعيد  ارحو1520177

اإلسالمية التربيةEE30829الحسين   السوسي1620258

اإلسالمية التربيةEA133523محمد فاضل   هليعيش1720151

اإلسالمية التربيةEA100425ياسين  المعدون1820154

اإلسالمية التربيةM498567جواد  الشريف المصلوحي1920191

اإلسالمية التربيةEE8228حنان   حدوكة2020220

اإلسالمية التربيةV251246فاتحة  الشقراوي2120168

اإلسالمية التربيةY219964نجيم  الحر2220273

اإلسالمية التربيةEE256231عزيز  ايت مالك2320160

اإلسالمية التربيةEE466875رجاء  أمزوار2420179

اإلسالمية التربيةY247807عبد الهادي  العرفاوي2520146

اإلسالمية التربيةBE840363مهدي   فالل2620163

اإلسالمية التربيةMA81578عبد العزيز  الزعيم2720285

اإلسالمية التربيةJC342732محمد  نيتسدعلي2820234

اإلسالمية التربيةJC176002المهدي  أيت الطلب2920164

اإلسالمية التربيةBK349392يوسف  الودني3020147

اإلسالمية التربيةBE796586رضوان  عمران3120223

اإلسالمية التربيةJE248834سمير  أمعرور3220183

اإلسالمية التربيةJC287491امبارك   العواد3320242

اإلسالمية التربيةY295507محمد   خلوق3420278

اإلسالمية التربيةY367056زهيرة  الشخش3520180

اإلسالمية التربيةEE471114فاطمة  بندار3620253

اإلسالمية التربيةBK258226عائشة  الحسناوي3720184

اإلسالمية التربيةEE517340عبدالحق  زنتار3820209

اإلسالمية التربيةCN110جميلة  عمراوي3920194

اإلسالمية التربيةY214281خديجة  البداوي4020245

اإلسالمية التربيةA339306صفاء  أمزيان4120190

اإلسالمية التربيةC682354امحمد  الخوجة4220224

االنتظار الئحة

التخصص 

مراكش_ والتكوين التربية لمهن الجهوي المركز إلى الدخول مباريات في نهائيا الناجحين المترشحين الئحة

للتعريف الوطنية البطاقة رقموالنسب االسماالمتحان رقم ت.ر

2/9



 االعدادي الثانوي التعليم أساتذة تأهيل مسلك

العربية اللغةE741992الغازي   جميلة120119

العربية اللغةE472599اوماعي  رشيد220125

العربية اللغةEE17576محسن  حميد320100

العربية اللغةEE20289الحوت  فائزة420116

العربية اللغةEA37879المساوي   ثورية520128

العربية اللغةEE495760بخال  بشرى620131

العربية اللغةH436056لقطيب  تورية720057

العربية اللغةHA53481فرتاح  هند820137

العربية اللغةK216658اسطيطو  سعيدة920095

العربية اللغةE431655كمال  فاطمة1020112

العربية اللغةY311795لعويدي  نورالدين1120136

العربية اللغةEE208129العطار ايت  رشيدة1220108

العربية اللغةE533853زركالي  محمد1320139

العربية اللغةEE37273ركيز  بوشرة1420123

العربية اللغةHANANEEE143526  حنان1520111

العربية اللغةEE344178شرع   ربيعة1620124

العربية اللغةEE128221الحيان  لحسن1720134

العربية اللغةCB112689بوغروم  مديحة1820068

العربية اللغةBE795780كنسوس  سميرة1920027

العربية اللغةAB540178الغالي  كريمة2020059

العربية اللغةEE370977الجاد  وفاء2120033

العربية اللغةHA166264المتوكل  فتيحة2220014

العربية اللغةM286626لحنين  سعيد2320051

العربية اللغةEE348015الطاوس  يوسف2420022

العربية اللغةCB240242أرشون  رابحة2520104

العربية اللغةEE493331معبد  ياسين2620120

العربية اللغةBB77882هللا معاش  خديجة2720115

العربية اللغةI690056دوهيبي   سعاد2820133

العربية اللغةTK17204الزروالي  محمد2920076

العربية اللغةEE451517عزي بن  الرزاق عبد3020077

العربية اللغةE640220لمعيني  مريم3120143

العربية اللغةEE504106وارصة  شادية32201451

العربية اللغةEE516658العدامي  ابراهيم3320072

العربية اللغةEE142165باي  امال3420048

العربية اللغةE758939 لمام   نزهة3520109

العربية اللغةEA154413بهلولي  ليلى3620031

العربية اللغةY217718بلمنيار  حسناء3720035

العربية اللغةPA209843توفيق   نعيمة3820024

العربية اللغةEE346539ابنا ايت  رشيد3920005

العربية اللغةEE356602لمخلوفي ا  الزهراء فاطمة4020101

العربية اللغةEE473655مريغ  خديجة4120047

العربية اللغةEE417320امراي  نورة4220004

االنتظار الئحة

التخصص

مراكش_ والتكوين التربية لمهن الجهوي المركز إلى الدخول مباريات في نهائيا الناجحين المترشحين الئحة

للتعريف الوطنية البطاقة رقموالنسب االسماالمتحان رقم ت.ر
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 االعدادي الثانوي التعليم أساتذة تأهيل مسلك

اللغة الفرنسيةEE248542رضوان  زرمون120416

اللغة الفرنسيةEE327879حسن  بن كروم220442

اللغة الفرنسيةEA154215عائشة  جعبوني320401

اللغة الفرنسيةN345858عبد اللطيف  مزوز420398

اللغة الفرنسيةH641763فاطمة  بوهيري520538

اللغة الفرنسيةEE352278خديجة  اشبان620421

اللغة الفرنسيةMC219302كوثر  الحبي720419

اللغة الفرنسيةBL55207سناء  درقاوي820403

اللغة الفرنسيةEA154476حياة   مغفير920412

اللغة الفرنسيةPA210586هشام  السوسي1020431

اللغة الفرنسيةBJ408293بلسم  شعيب1120436

اللغة الفرنسيةEE233900الصديق  الهزام1220423

اللغة الفرنسيةEE307843كريمة  اجويدة1320406

اللغة الفرنسيةZ359463رشبدة  سوسان1420493

اللغة الفرنسيةE593209أحالم  الغرابلي1520388

اللغة الفرنسيةEB162915فاطمة  اكسوس1620410

اللغة الفرنسيةY277208عبد اهلل  العماري1720460

اللغة الفرنسيةPA138983حمزة   حيان 1820389

اللغة الفرنسيةBL26988حنان  نعيم1920472

اللغة الفرنسيةEE497331يونس  الرفاع2020499

اللغة الفرنسيةBJ375139جليلة  حجوبي2120458

اللغة الفرنسيةE604067هشام  توحتن2220415

اللغة الفرنسيةEE451274ياسين  لعجل2320395

اللغة الفرنسيةTA117997محمد  الحرشة2420425

اللغة الفرنسيةEE432702مريم  السكراتي2520428

اللغة الفرنسيةY351364عبد الهادي  بن الصويرة2620455

اللغة الفرنسيةU105204لحسن  ملوكي2720525

التخصص 

مراكش_ والتكوين التربية لمهن الجهوي المركز إلى الدخول مباريات في نهائيا الناجحين المترشحين الئحة

للتعريف الوطنية البطاقة رقموالنسب االسماالمتحان رقم ت.ر
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 االعدادي الثانوي التعليم أساتذة تأهيل مسلك

التخصص 

مراكش_ والتكوين التربية لمهن الجهوي المركز إلى الدخول مباريات في نهائيا الناجحين المترشحين الئحة

للتعريف الوطنية البطاقة رقموالنسب االسماالمتحان رقم ت.ر

اللغة الفرنسيةI449292محمد  الخزنتي2820481

اللغة الفرنسيةEE389527حسن  بودرار2920409

اللغة الفرنسيةUC134735نبيلة  بنعمر3020397

اللغة الفرنسيةEE462438المصطفى  ايت الصغير3120454

اللغة الفرنسيةEE502645خولة  الفضيلي3220407

اللغة الفرنسيةEB161513فاطمة  أزروال3320432

اللغة الفرنسيةEE399461حميد   ايت بوصرحان3420448

اللغة الفرنسيةEE214642لال زينب      أيت موالي العربي3520411

اللغة الفرنسيةIC48698  الطيبي    العسري 3620504

اللغة الفرنسيةEE14603ياسين  زداغ3720461

اللغة الفرنسيةCD202565فاتن  لمسيح3820405

اللغة الفرنسيةWA168752ابتسام  الرحيمي3920393

اللغة الفرنسيةEE462133هشام  الرماش4020527

اللغة الفرنسيةEE59711ابتسام   تباع4120402

اللغة الفرنسيةP286236لحسن  واجان4220392

اللغة الفرنسيةP230439محمد عبد الصمد  الراجي4320394

اللغة الفرنسيةEE332863سارة  سهول4420484

اللغة الفرنسيةEE402234عتيقة  بلكوط4520539

اللغة الفرنسيةEE496863بدورة  االشقر4620390

اللغة الفرنسيةUA163411صباح  برشي4720446

اللغة الفرنسيةPB131896محمد  موهو4820535

اللغة الفرنسيةEE497617عواطف  أنفلوس4920418

االنتظار الئحة
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 االعدادي الثانوي التعليم أساتذة تأهيل مسلك

االجتماعياتEE64068 موالي يوسف  أكالو120630

االجتماعياتEE71413عبد الحكيم  البغدادي220627

االجتماعياتP292847محمد   ومسعود320546

االجتماعياتEE108760عمر  مفتتح420661

االجتماعياتEE551570عبد الغني   بنمومو520647

االجتماعياتEE59846عبد الرزاق   زهرادي620541

االجتماعياتEE456635مينة  عنور720670

االجتماعياتY284127فاطمة  البغدادي820609

االجتماعياتEE325354مجيدة   الضميري 920680

االجتماعياتBH352023زكرياء   ابن القاضي1020562

االجتماعياتEB140069عبد الهادي  أزول1120672

االجتماعياتEE299009حميد  جوهاري1220677

االجتماعياتE408220زكرياء  الباو1320634

االجتماعياتEE512834هشام  العديوي1420644

االجتماعياتE798385محمود  حمودي1520564

االجتماعياتE411847عبد الواحد  لحريري1620653

االجتماعياتEE463981حكيمة  الخاضيري1720645

االجتماعياتEE19160رشيد  الروحي1820663

االجتماعياتE338218فاطمة  سعيد الطاهري1920650

االجتماعياتEC15901عبد الرحيم   باتي2020669

االجتماعياتEE56105عبد اللطيف  بوزردة2120614

االجتماعياتPA73008عبد السالم  ايت احمد2220600

االجتماعياتEE468776فاطمة  بويديا2320608

االجتماعياتBE775529عبد هللا  المودن2420557

االجتماعياتE362576محمد  امحيندات2520579

االجتماعياتEE475510أسماء  إدعلي26206823

االجتماعياتEE249321    محمد    لكطيوي2720657

االجتماعياتBL30286رشيد   التجاني2820552

االجتماعياتE549738موالي عبد الخالق السبطي2920639

االجتماعياتY225521نورالدين   النحال3020577

االجتماعياتPA201506يونس   ايت عمرو3120611

االجتماعياتEE399253محمد  بيبي3220649

االجتماعياتE506793عمر  بولفاج3320659

االجتماعياتY134113زهيرة  أبو الوفاء3420612

االجتماعياتY144767مينة  حبيبي3520550

االجتماعياتP248663محمد  منصوري3620543

االجتماعياتEE333791رشيدة  بمركود3720666

االجتماعياتBK398450خديجة   حبيب هللا3820561

االجتماعياتE511107الحسين  ايت بوكديز3920667

االجتماعياتP141265ابراهيم  نورالدين4020675

االجتماعياتEE262957رشيد  الشايط41206830

االجتماعياتN207762مصطفى  انشاء هللا4220620

االنتظار الئحة

التخصص 

مراكش_ والتكوين التربية لمهن الجهوي المركز إلى الدخول مباريات في نهائيا الناجحين المترشحين الئحة

للتعريف الوطنية البطاقة رقموالنسب االسماالمتحان رقم ت.ر
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 االعدادي الثانوي التعليم أساتذة تأهيل مسلك

الرياضياتEE360175كوثر  جعيمة1020704

الرياضياتN312794عبد الوهاب  زعبول2020709

الرياضياتEE470287لمياء  الجردوني3020708

الرياضياتN280671محمد  اجعيدر4020689

الرياضياتBH295639وردية  عماد5020695

الرياضياتI485011العلوي  موالي ادريس6020692

الرياضياتBH456624سمية  اكمور7020694

الرياضياتPA103043يوسف  أعريم8020701

الرياضياتEE380101خولة  بنمعروف9020705

الرياضياتEA149509فاطمة الزهراء  كريم10020698

الرياضياتSJ21248هنان  لبويهي11020696

الرياضياتBB75098ياسين  البوعالوي12020712

الرياضياتEE398933نور الدين   ايت الطالب13020710

الرياضياتBH367449 سمية  امحنات14020691

الرياضياتWA201628وفاء  الفضالوي15020690

الرياضياتY306540خديجه  توفيق16020711

الرياضياتPB170824احمد  بوالزين17020687

الرياضياتEC14549هشام  العبيدي18020686

الرياضياتIB200318غزالن  عبيد الرما19020688

الرياضياتAB653105فاطمة  رزوقي20020703

الرياضياتF467902سارة  الشاجي  21020693

الرياضياتEC19035عزيز  حيمدي22020683

الرياضياتEC20984محمد  الشرع23020684

الرياضياتJY3008رشيد   زوكي24020706

الرياضياتAD118236امينة  كرزازي25020700

الرياضياتHA164625 مونة   بهيتر26020697

الرياضياتEE364302ابتسام  الخبزة27020707

مراكش_ والتكوين التربية لمهن الجهوي المركز إلى الدخول مباريات في نهائيا الناجحين المترشحين الئحة

للتعريف الوطنية البطاقة رقموالنسب االسماالمتحان رقم التخصص ت.ر
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االعدادي الثانوي التعليم أساتذة تأهيل مسلك

فيزياء كيمياءY364131عبد الصمد  المداح1208345
فيزياء كيمياءEE542566نجيب   ممدوح2020713
فيزياء كيمياءEB142294احياوي  عبدالكبير3020778
فيزياء كيمياءEE234824ياسين  الراشقي4020808
فيزياء كيمياءY362498عبداالله  الرافعي5020795
فيزياء كيمياءEE480875فاطمة الزهراء   أسفار6020834
فيزياء كيمياءE387520عبد العالي  المتصدق7020799
فيزياء كيمياءY148586المصطفى  اسميح8020831
فيزياء كيمياءEE476357المهدي  كورصى9020755
فيزياء كيمياءEE23812عبد الجالل  أوبها10020818
فيزياء كيمياءEE452232عبد الهادي  ومسعود11020827
فيزياء كيمياءN334214ابراهيم  ايت وازغور12020780
فيزياء كيمياءP291144هشام  العثماني13020809
فيزياء كيمياءHA150413المصطفى  بنضاري14208341
فيزياء كيمياءY325405عزيزة  هدان15020828
فيزياء كيمياءEE438595نورة  العسري16020715
فيزياء كيمياءBH369367أيوب  نفيع17020728
فيزياء كيمياءIC48967 رضوان  عقى18020729
فيزياء كيمياءEE512216نجاة  ايت توشنت19020714
فيزياء كيمياءEE501437فاطمة  مدان20020763
فيزياء كيمياءEE446436عبد الرفيق   بن عبد اهلل 21020823
فيزياء كيمياءEE502524حليمة  كرم22020731
فيزياء كيمياءEE477580مريم  أيت مراس23020801
فيزياء كيمياءkamalEE452756كمال  بنشيشي24020829
فيزياء كيمياءIC1126كمال  بن ودة25020754
فيزياء كيمياءEE322808محمد  ودير26020726
فيزياء كيمياءY373127كمال  الراضي27208344
فيزياء كيمياءJY15624عبد المجيد  فوزي28020735
فيزياء كيمياءEE449344فاطمة  المتوكل 29020798
فيزياء كيمياءEE449539رشيدة  الهادف30208343

فيزياء كيمياءEC21285 أحمد  الموكن31020725

فيزياء كيمياءEE474601خولة  البويحياوي32020760

فيزياء كيمياءEE506202بديعة  ابراغ33020776

فيزياء كيمياءEE515460ابتسام   ايت وعراب34020719

فيزياء كيمياءH579323حليمة  لحبوبي35020813

االنتظار الئحة

التخصص 
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االعدادي الثانوي التعليم أساتذة تأهيل مسلك

علوم الحياة واألرضEE427067مينة  بوصبر120848

علوم الحياة واألرضEE535704اكد  كمال  220836

علوم الحياة واألرضSJ25321سعيد   الحلفاوي320838

علوم الحياة واألرضEE512712كريمة   الزاهيدي420858

علوم الحياة واألرضQ261664حسناء  ايت العال520849

علوم الحياة واألرضEE480663لبنى  توزاني620945

علوم الحياة واألرضEE478744حفيظة  بلكوط720879

علوم الحياة واألرضEE457820ايمان  حدعلي820891

علوم الحياة واألرضY363173محمد  طيبي920881

علوم الحياة واألرضEE496959عبد العالي  الحطيئة1020884

علوم الحياة واألرضH153766نور الدين   الشجار1120951

علوم الحياة واألرضN329237هشام   ناصري12209571

علوم الحياة واألرضEE449143نجاة  الكوري1320923

علوم الحياة واألرضEE494428سارة  ابن الفالح14209572

علوم الحياة واألرضUB73719رضوان  غانمي1520875

علوم الحياة واألرضEE457921نسيمة  الحنين16209573

علوم الحياة واألرضBK403772فاطنة  كروشي1720957

علوم الحياة واألرضW349868فاطمة الزهراء  النهير 1820835

علوم الحياة واألرضEE442776ياسين  لهاللي1920907

علوم الحياة واألرضEE491960عبدالسالم  أشباني2020901

علوم الحياة واألرضEE452771فتيحةت  كوشن2120903

علوم الحياة واألرضEE51198ليلى  الموك2220947

علوم الحياة واألرضPB141481سعيد  وفوتا2320943

علوم الحياة واألرضEE71571فاطمة  التونسي2420940

علوم الحياة واألرضY337282محمد  الماكني2520870

علوم الحياة واألرضEE378894خديجة  أوعدي2620887

علوم الحياة واألرضEE443621محمد  بوسالمة 2720944

علوم الحياة واألرضEE507895مهجة  أقاسو2820843

علوم الحياة واألرضEE531587كريمة   ايت الرامي2920844

علوم الحياة واألرضY119236عبد الرزاق  فاضل3020929

علوم الحياة واألرضN315147حسناء  جعواني31209574

علوم الحياة واألرضEE512249حنان   ادعبدهللا3220852

علوم الحياة واألرضEE511006محمد  عطيف3320886

علوم الحياة واألرضEE481908كوثر   قرافي3420845

علوم الحياة واألرضEE13051حسناء  البركاوي3520956

االنتظار الئحة

التخصص 
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