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ناجحثانوياالجتماعٌاتAB50604919/12/1980جبة خدٌجة110029

ناجحثانوياالجتماعٌاتCN692531/08/1993فوناس تورٌة210024

ناجحثانوياالجتماعٌاتZG11066301/01/1993اخلف ملٌكة310011

ناجحثانوياالجتماعٌاتU16777503/03/1991الهادي عبد الزاوي410157

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ47029323/09/1992كرمة محمد510032

ناجحثانوياالجتماعٌاتD74441203/06/1992العمراوي عماد610028

ناجحثانوياالجتماعٌاتCD34267113/01/1990البراهمً ملٌكة710012

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ46980711/11/1990مجعٌط العزٌزة810059

ناجحثانوياالجتماعٌاتCD38278513/09/1988االنصاري الفتاح عبد910010

ناجحثانوياالجتماعٌاتXA10871302/03/1994عبٌري نزهة1010123

ناجحثانوياالجتماعٌاتCN1284018/08/1993لعزٌز ٌاسٌن1110026

ناجحثانوياالجتماعٌاتC90508930/11/1983االزرق سعٌد12200003

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ45267115/12/1988بوعٌش الدٌن نور1310002

ناجحثانوياالجتماعٌاتCD37721323/08/1991اقبٌبشً سلوى1410006

ناجحثانوياالجتماعٌاتda7758011/06/1992سعٌد اٌت حسن1510001

ناجحثانوياالجتماعٌاتDO2052330/03/1991االدرٌسً الصغٌوري وفاء1610195

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ45261305/09/1987بحوت فٌصل1710091

ناجحثانوياالجتماعٌاتZG9597007/07/1989لعرج محمد1810051

ناجحثانوياالجتماعٌاتC91823701/01/1983الٌحٌاوي اللطٌف عبد1910232

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ44190006/12/1986التهامً سعٌد2010056

ناجحثانوياالجتماعٌاتUC13871506/02/1992حموتٌر انس2110004

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ28081801/03/1975شهبون نعٌمة2210031

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ46748030/09/1988نصٌرة بندحمان2310007

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ45866605/11/1988الٌعكوبً ابراهٌم2410014

ناجحثانوياالجتماعٌاتCB26022001/04/1991اخنٌك ٌاسٌن2510148

ناجحثانوياالجتماعٌاتCD62134425/06/1994القدوري حسن2610115

ناجحثانوياالجتماعٌاتCD40280425/06/1991العٌساوي كرٌمة2710124

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ46045608/02/1990الغازي أبو سهام2810079

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ56168409/05/1995هللا عبد أبو بدر2910045

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ47483101/04/1992البجادي حسناء3010088

ناجحثانوياالجتماعٌاتCB5400904/10/1973بوٌحالل احمد31200002

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ32476025/07/1979الٌاداري حكٌم3210013

ناجحثانوياالجتماعٌاتJY138120/07/1985مادي عل3310246ً

ناجحثانوياالجتماعٌاتa45390103/11/1969غالم سعاد3410109

ناجحثانوياالجتماعٌاتCB27852319/04/1993الوالً حٌاة3510253

ناجحثانوياالجتماعٌاتCB20445801/01/1983زربان رضوان3610018

ناجحثانوياالجتماعٌاتCD18763527/04/1991الموهوب الزهراء فاطمة3710022

ناجحثانوياالجتماعٌاتUD148415/11/1992رحٌوي الحكٌم عبدى3810068

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ20553020/06/1976الهواري جمال3910071
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ناجحثانوياالجتماعٌاتD73427324/08/1986مضراري سومٌة4010020

ناجحثانوياالجتماعٌاتPB18368309/05/1992بحنً احمد4110169

ناجحثانوياالجتماعٌاتJE25090311/04/1988بوت هللا عبد4210207

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ46949120/09/1990الرٌح شهٌدة4310052

ناجحثانوياالجتماعٌاتpa13784311/09/1991فاطمة البوعمرن4410125ً

ناجحثانوياالجتماعٌاتCD23795907/04/1993الزهار مرٌم4510036

ناجحثانوياالجتماعٌاتCC1745704/03/1979معٌجً لبنة4610027

ناجحثانوياالجتماعٌاتZT11641716/04/1993العثمانً بشرى4710065

ناجحثانوياالجتماعٌاتzt3135508/06/1989ازحٌمً عاهد4810222

ناجحثانوياالجتماعٌاتCD49033706/06/1993ادرٌسً الصمد عبد4910261

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ36017808/09/1982غمٌمض الدٌن عز5010035

ناجحثانوياالجتماعٌاتCD53109803/07/1993َكوٌوز محمد5110182

ناجحثانوياالجتماعٌاتC64187301/01/1968الجواهري حمٌد5210102

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ49341315/03/1992الهمزة حسناء5310008

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ49422715/01/1991محمد هنون5410185

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ29057211/03/1976الحضري امال5510145

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ48210403/08/1993بهالكً دهب5610055

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ49171905/09/1997محمد الهزاط5710044

ناجحثانوياالجتماعٌاتDJ1353814/05/1991الخٌاري محمد5810019

ناجحثانوياالجتماعٌاتC92051702/01/1980البقالً الدٌن عز5910016

ناجحثانوياالجتماعٌاتC41744611/09/1981بوبو عادل6010178

ناجحثانوياالجتماعٌاتda6350429/05/1984هواري موسٌف6110259

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ21472001/01/1979العمرانً محمد6210101

ناجحثانوياالجتماعٌاتcd60333510/10/1991قٌبور الزهراء فاطمة6310130

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ20724320/01/1977دحمانً رجاء6410073

ناجحثانوياالجتماعٌاتZ44072901/07/1987نضامة فوزٌة6510038

ناجحثانوياإلعالمٌاتD98768728/11/1995االزهر هللا عبد110287

ناجحثانوياإلعالمٌاتZT12627411/04/1994الجناتً حسناء210273

ناجحثانوياإلعالمٌاتDO2181318/01/1993اوشٌخ سكٌنة310280

ناجحثانوياإلعالمٌاتCD22460027/08/1990العزٌز عبد وعال410281

ناجحثانوياإلعالمٌاتCD36944827/03/1993حموش ٌوسف510283

ناجحثانوياإلعالمٌاتZ462027/09/1989مجاهٌد ادرٌس610272

ناجحثانوياإلعالمٌاتFL7903009/09/1992سارة الراشدي710298

ناجحثانوياإلعالمٌاتCD23374603/08/1191محمدي هاجر810270

ناجحثانوياإلعالمٌاتCD12593430/01/1991مرونً علمً زكرٌاء910293

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةVM452303/06/1993زلماط هشام110402

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةCD12981208/10/1993تازي زكرٌاء210395

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةVA10860518/03/1990رهمون لحسن310333

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةc26008601/01/1971المحمدي ملٌكة410338
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ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةZ36524120/04/1982اضلٌعة االله عبد510355

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةJD5325211/07/1992بونٌت الزهرة610374

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةCD10838903/01/1986الكاملً الهام710361

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةZT9605910/01/1990الحسونً الرزاق عبد8200008

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةH44343820/05/1983غاندي الكرٌم عبد910344

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةUC11080315/06/1984اسلٌمانً الواحد عبد1010391

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةZ33172001/09/1979زرداوي محمد1110326

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةCD52371203/04/1994ابرهمات بالل1210346

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةR26330401/01/1983السنً النجاح عبد1310353

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةUC12776328/01/2025الصغٌري ٌوسف1410321

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةCD9090025/12/1983الحجامً الحسن1510381

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةZT14933902/06/1994المسكٌنً زٌد1610375

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةJE26786415/09/1989إدر رشٌد1710347

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةJE28624817/09/1990الحٌان رشٌد1810378

ناجحثانوياإلسالمٌة التربٌةY20460004/03/1986قادري الفتاح عبد1910370

ناجحثانويالبدنٌة التربٌةD99133205/03/1989الطالبً وائل110453

ناجحثانويالبدنٌة التربٌةJY1755128/10/1992هللا عبد سعو210410

ناجحثانويالبدنٌة التربٌةV30672010/05/1993الدعالوي زكرٌاء310413

ناجحثانويالبدنٌة التربٌةUA9546012/12/1991سنان محمد410414

ناجحثانويالبدنٌة التربٌةD85260626/03/1988صوام خالٌد510409

ناجحثانويالبدنٌة التربٌةCD42561111/03/1994زرقونً حمزة610445

ناجحثانويالبدنٌة التربٌةD77598724/10/1992صالح اٌت سهٌل710476

ناجحثانويالبدنٌة التربٌةD82048526/09/1990التجمً عثمان810457

ناجحثانويالبدنٌة التربٌةD73956409/05/1993صادق هجر910456

ناجحثانويالبدنٌة التربٌةCD24130510/12/1987وكٌلً ادرٌسً احمد1010426

ناجحثانويالبدنٌة التربٌةUA8481821/09/1988ازطاطو حمٌد1110415

ناجحثانويالبدنٌة التربٌةD99818316/06/1993عربان الوهاب عبد1210460

ناجحثانويالبدنٌة التربٌةZ44445518/08/1989حموش اسماعٌا1310429

ناجحثانويالبدنٌة التربٌةCB28714915/08/1993المقدم هشام1410438

ناجحثانويالبدنٌة التربٌةZG10724601/03/1992حمداوي المجٌد عبد1510423

ناجحثانويالرٌاضٌاتCN998001/12/1993العمرانً حمو110517

ناجحثانويالرٌاضٌاتcb24290023/04/1990رشٌد أمسد210520

ناجحثانويالرٌاضٌاتZ29968217/12/1991كواشً اسعٌد310496

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD18864513/01/1992جعوان ٌاسٌن4200011

ناجحثانويالرٌاضٌاتZ55267411/09/1994ازداد مهدي510480

ناجحثانويالرٌاضٌاتcd31442127/04/1993الشامً محمد610559

ناجحثانويالرٌاضٌاتCB27654617/10/1992عٌاش اسماعٌل710488

ناجحثانويالرٌاضٌاتC42496611/05/1970احرٌفش العزٌز عبد810481

ناجحثانويالرٌاضٌاتZT8921515/11/1990الوزانً الرحمان عبد910597

     



4/36

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD48307328/02/1994البوري اٌوب1010511

ناجحثانويالرٌاضٌاتZ28082122/06/1975بردي العزٌز عبد1110485

ناجحثانويالرٌاضٌاتPA11310401/10/1987إشطوحن توفٌق1210622

ناجحثانويالرٌاضٌاتZ48797716/02/1993الصنهاجً الزهراء فاطمة1310484

ناجحثانويالرٌاضٌاتU14053511/08/1983زكرٌاء حمٌدي1410606

ناجحثانويالرٌاضٌاتCN830104/01/1997الرحٌوي خدٌجة1510525

ناجحثانويالرٌاضٌاتZT11386524/01/1993الزهاري المهدي1610490

ناجحثانويالرٌاضٌاتP28602322/11/1992العزٌز مراد1710564

ناجحثانويالرٌاضٌاتFD2002628/09/1991بونوة احمد1810482

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD55249004/04/1994متبت الورٌاكلً حمزة1910543

ناجحثانويالرٌاضٌاتZT11304902/04/1993حسانً محمد2010512

ناجحثانويالرٌاضٌاتUC13329717/08/1990أنعام محمد2110515

ناجحثانويالرٌاضٌاتD74727701/01/1994بلمدهون سهٌلة2210502

ناجحثانويالرٌاضٌاتD98465620/04/1992مسعودي ابتسام2310604

ناجحثانويالرٌاضٌاتU6027501/01/1962محمد بلغٌث2410609ً

ناجحثانويالرٌاضٌاتUA10145201/09/1993صادقً أسماء2510531

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD34026305/07/1988فحفوح أنس2610541

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD40222201/01/1990بوتفاست حكٌم2710584

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD55070125/06/1992الحمودي ٌوسف2810492

ناجحثانويالرٌاضٌاتZT2947510/10/1990البوزٌدي االدرٌسً عادل2910539

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD51166431/10/1992الشٌخ بن ادرٌس3010554

ناجحثانويالرٌاضٌاتUC14546005/12/1994الدٌن زٌن الٌاس3110549

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD31622424/08/1992العباسً سفٌان3210510

ناجحثانويالرٌاضٌاتM50273011/12/1990الضمٌري سهام3310521

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD32600508/09/1992حمزة لكحل3410522

ناجحثانويالرٌاضٌاتcb27807324/08/1993جطٌط المهدي3510513

ناجحثانويالرٌاضٌاتZT8339525/04/1989بوخرٌص عزٌزة3610560

ناجحثانويالرٌاضٌاتUC13469510/07/1991البغاطً مبارك3710545

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD13787731/05/1991كرٌم محمد3810585

ناجحثانويالرٌاضٌاتZ47563202/07/1992قنٌش محمد3910523

ناجحثانويالرٌاضٌاتDC2464012/05/1989الشبٌهً ادرٌس4010590

ناجحثانويالرٌاضٌاتZT12611425/09/1994عمر مطٌع4110550

ناجحثانويالرٌاضٌاتzt12615510/06/1994العمرانً محمد4210615

ناجحثانويالرٌاضٌاتD23520303/06/1992محمد الغوازي4310582

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD42558903/08/1992االنصاري محمد4410562

ناجحثانويالرٌاضٌاتD73372510/08/1988فرحً اسٌا4510618

ناجحثانويالرٌاضٌاتcb4641816/03/1974رٌاض محمد4610593

ناجحثانويالرٌاضٌاتS68626820/11/1992ناصر محمد4710576

ناجحثانويالرٌاضٌاتDO2209104/12/1993اللخماري منى4810533
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ناجحثانويالرٌاضٌاتOD3424604/03/1987بنسالم فؤاد4910591

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD42684919/06/1992الدرٌف فتٌحة5010537

ناجحثانويالرٌاضٌاتUB8062326/01/1993بوسكو اسماعٌل5110558

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD16486006/05/1988هدهود بوشتى5210575

ناجحثانويالرٌاضٌاتS67884320/06/1992ضرضور محمد5310486

ناجحثانويالرٌاضٌاتUC13484620/08/1991ٌعقوبً محمد5410602

ناجحثانويالرٌاضٌاتZ54365603/12/1992عٌدان ولٌد5510567

ناجحثانويالرٌاضٌاتJM4655506/12/1994المشروحً حمزة5610507

ناجحثانويالرٌاضٌاتS68273527/02/1992ٌاسٌن اخٌاط5710498

ناجحثانويالرٌاضٌاتCB28421124/05/1994شان سهام5810594

ناجحثانويالرٌاضٌاتC43411503/08/1975بلقاٌد عادل5910598

ناجحثانويالرٌاضٌاتcd23720121/02/1992األحرش أسماء6010583

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD37970313/11/1991العمرانً طارق6110596

ناجحثانويالرٌاضٌاتZ48385106/03/1992رحو الزهراء فاطمة6210489

ناجحثانويالرٌاضٌاتZ54422117/06/1993بوربعة المصطفى6310580

ناجحثانويالرٌاضٌاتZT5448701/01/1988صابر فٌصل6410586

ناجحثانويالرٌاضٌاتZ53146418/04/1992الوردي هشام6510601

ناجحثانويالرٌاضٌاتuc14643620/03/1994بطاهري هجر6610497

ناجحثانويالرٌاضٌاتva12371714/03/1993حو أٌت سفٌان6710534

ناجحثانويالرٌاضٌاتm50884903/06/1990بونانً مرٌم6810555

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD56006710/11/1994الوزانً هاجر6910547

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD22734209/07/1992كبٌري سكٌنة7010613

ناجحثانويالرٌاضٌاتCB24866810/12/1989بولكوشت جمٌلة7110491

ناجحثانويالرٌاضٌاتF40969522/09/1985ٌونس صابر7210605

ناجحثانويالرٌاضٌاتD74169430/03/1992بزار هدى7310524

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD51014613/07/1992الزغٌمري أشرف7410546

ناجحثانويالرٌاضٌاتZ55253410/07/1993أحمامً بلقاسم7510506

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD39812122/01/1991النٌش أسماء7610505

ناجحثانويالرٌاضٌاتS68094830/06/1991الٌزٌد أقشار7710499

ناجحثانويالرٌاضٌاتCN23625/06/1991العٌس الزهراء فاطمة7810503

ناجحثانويالرٌاضٌاتUB6022412/08/1984المصطفى زاك7910589ً

ناجحثانويالرٌاضٌاتDV868428/04/1989الغدوسً فاطمة8010577

ناجحثانويالرٌاضٌاتC98233425/12/1980بوطرٌف مٌلود8110610

ناجحثانويالرٌاضٌاتs70787905/04/1993خلوفً حمزة8210509

ناجحثانويالرٌاضٌاتZ49577504/12/1992البوعنانً ٌاسٌن8310565

ناجحثانويالرٌاضٌاتZG8890501/01/1987حتٌت جمال8410621

ناجحثانويالرٌاضٌاتD43727301/01/1981عالوي هشام8510616

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD37753318/02/1994الهاللً نسٌبة8610561

ناجحثانويالرٌاضٌاتCB17852325/01/1984العرفاوي محمد8710552
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ناجحثانويالرٌاضٌاتCD14601713/09/1987حكٌم ابرق8810573ً

ناجحثانويالرٌاضٌاتUC13202022/08/1989أوحكة عمر8910592

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD37618201/01/1992حنان الفاٌق9010494

ناجحثانويالرٌاضٌاتG99103926/01/1991شلٌح محمد9110556

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD8379120/06/1986حمزة حسٌنً صقل9210600ً

ناجحثانويالرٌاضٌاتCB16474301/01/1979الحمراوي خلٌد9310535

ناجحثانويالرٌاضٌاتz48320301/01/1987خبٌر محمد9410614

ناجحثانويالرٌاضٌاتU15275305/10/1987الدٌن نور علوي9510619

ناجحثانويالرٌاضٌاتR31908831/10/1987محمد بنموسى9610588

ناجحثانويالرٌاضٌاتVA11636308/06/1992الهاللً الزهراء فاطمة9710581

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD19101102/10/1992الزماحً الصمد عبد9810553

ناجحثانويالرٌاضٌاتZT10697620/08/1991الساٌح زكرٌاء9910587

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD19448209/01/1994ابتسام المرٌن10010569ً

ناجحثانويالرٌاضٌاتPB14374729/05/1988بلقاعدة سعٌد10110620

ناجحثانويالرٌاضٌاتcd60502910/04/1992الصاكً فتاح10210574

ناجحثانويالرٌاضٌاتCB23051026/10/1987فرافرة النور عبد10310557

ناجحثانويالرٌاضٌاتZ49345002/05/1993ٌاسٌن القادري10410538

ناجحثانويالرٌاضٌاتSJ2709520/09/1991الكرٌم عبد القاسم10510578ً

ناجحثانويالرٌاضٌاتF43499730/07/1993بورمانً نبٌل10610518

ناجحثانويالرٌاضٌاتZT10390901/04/1988بوهرو سالم10710611

ناجحثانويالرٌاضٌاتU17776410/02/1994علً المدان10810599ً

ناجحثانويالرٌاضٌاتCD23587716/06/1991الفشتالً سعٌد10910595

ناجحثانويالفلسفةZ45992905/12/1989بلٌلط كمال110624

ناجحثانويالفلسفةCD9387014/07/1986بدري زكرٌاء210631

ناجحثانويالفلسفةCD20779501/01/1989العربً االمٌن3200013

ناجحثانويالفلسفةS70884612/11/1992امناد ابوطالب410637

ناجحثانويالفلسفةJD5743312/05/1991بوسالت عمر510643

ناجحثانويالفلسفةCD1767507/01/1986مستقٌم احمد610635

ناجحثانويالفلسفةD74772622/02/2993ٌسرى بوعمران710632

ناجحثانويالفلسفةRB966610/11/1994الحرشاوي محمد810644

ناجحثانويالفلسفةZ43487620/10/1987عنبر وفاء910627

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءZT9086409/12/1991الدعٌمر نبٌلة110681

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءDJ2361706/10/1993مزٌان فاطمة210710

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءVM330903/03/1992سعٌد خالد310678

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءCD52009725/09/1993ابتسام الدهم410730ً

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءC93868705/01/1983حضار عثمان5200019

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءZ49941731/12/1992الربٌع محمد610695

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءCD50951301/10/1991العزوزي الوهاب عبد710690

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءUB8084001/12/1992جانا ٌونس810679
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ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءCD22602710/12/1991وجاج زكرٌاء910711

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءCD37553806/02/1992احدٌدو سلٌمة1010718

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءZT10771215/05/1991الخمسً منعم1110715

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءCD33653002/05/1992لزرق زٌنب1210738

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءF42358924/08/1990هٌباوي مرٌم1310742

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءCD1665620/03/1985بونو هشام14200015

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءCB23791920/05/1988الرحٌم عبد الزٌن1510673

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءC58741301/01/1978جواد الغازي1610674

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءCD31781721/07/1994الٌوبً فدوى1710697

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءZT8755729/08/1990البصري سمٌرة1810687

ناجحثانويوالكٌمٌاء الفٌزٌاءCD60881915/01/1992المكاوي الغفور عبد1910689

ناجحثانوياإلنجلٌزٌة اللغةD23533402/03/1992البهالوي حاتم110772

ناجحثانوياإلنجلٌزٌة اللغةD23652809/08/1993البهالوي سارة210773

ناجحثانوياإلنجلٌزٌة اللغةZT11832012/09/1993الحماٌدي فدوة310796

ناجحثانوياإلنجلٌزٌة اللغةCD20962929/10/1992الحموشً بثٌنة410792

ناجحثانوياإلنجلٌزٌة اللغةCD23613704/12/1992نصري اسماء510774

ناجحثانوياإلنجلٌزٌة اللغةLE1516729/09/1989الناصري بنان610802

ناجحثانوياإلنجلٌزٌة اللغةCB27890310/08/1994محرز محمدي علوي الزهراء فاطمة710799

ناجحثانويالعربٌة اللغةCN504613/08/1990كرٌانً مصطفى110874

ناجحثانويالعربٌة اللغةCD39952808/12/1991مستقٌم محمد210897

ناجحثانويالعربٌة اللغةV9179301/10/1970الخال اعبد عائشة310984

ناجحثانويالعربٌة اللغةD53074106/05/1980بابا نعٌمة410927

ناجحثانويالعربٌة اللغةUC6873501/01/1977الجرمونً العاٌش510933

ناجحثانويالعربٌة اللغةCD24075910/12/1987كنوش نوال610924

ناجحثانويالعربٌة اللغةZ48228602/07/1991طواش هناء710837

ناجحثانويالعربٌة اللغةC54754109/08/1981بودور مصطفى810916

ناجحثانويالعربٌة اللغةCD60869508/04/1993المنعً مرٌم911032

ناجحثانويالعربٌة اللغةVA7828413/06/1982العربً فاطمة1010834

ناجحثانويالعربٌة اللغةCN255021/03/1991العزوزي نسرٌن1110895

ناجحثانويالعربٌة اللغةU1719421/01/1991بوشٌعة لطٌفة1210866

ناجحثانويالعربٌة اللغةC98404102/02/1984بوشكرة زكٌة1310920

ناجحثانويالعربٌة اللغةZT4203403/11/1989شهاب سناء1410820

ناجحثانويالعربٌة اللغةJY1659510/10/1991خٌاعلً ٌوسف1510898

ناجحثانويالعربٌة اللغةUA9555322/02/1992بحري لطٌفة1610832

ناجحثانويالعربٌة اللغةCD55038120/06/1991محمودي ٌوسف1710825

ناجحثانويالعربٌة اللغةC53352802/10/1979مساعد سهام1811023

ناجحثانويالعربٌة اللغةUC9215010/07/1981ادٌر بن ٌوسف1910917

ناجحثانويالعربٌة اللغةZ45973310/01/1989البقالً حنان2010891

ناجحثانويالعربٌة اللغةV29165128/09/1990سلٌمانً رابحة2110905
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ناجحثانويالعربٌة اللغةCD50624724/01/1991بوشبتً هاجر2210980

ناجحثانويالعربٌة اللغةUC14473203/09/1993علٌوي وفاء2310817

ناجحثانويالعربٌة اللغةCD36677812/06/1990المستعد سمٌة2410840

ناجحثانويالعربٌة اللغةZ48140030/12/1991معروف بن ملٌكة2510871

ناجحثانويالعربٌة اللغةCB18617201/11/1983بوشمال حسناء2610823

ناجحثانويالعربٌة اللغةCD20839129/01/1993منٌر خدٌجة2710942

ناجحثانويالعربٌة اللغةZ45739117/02/1989مغرٌنً عتٌقة2810902

ناجحثانويالعربٌة اللغةU11659411/07/1976ٌوسف سوسو2910824

ناجحثانويالعربٌة اللغةZ49877021/02/1993صٌور بن نجالء3011030

ناجحثانويالعربٌة اللغةUC14071006/04/1991الطراشً حفصة3110880

ناجحثانويالعربٌة اللغةU18044023/08/1995الحسناوي لبنى3210900

ناجحثانويالعربٌة اللغةZ43346619/06/1988برعٌش الزهراء فاطمة3310879

ناجحثانويالعربٌة اللغةUC14288908/08/1991الحسانً اسلٌمانً الهادي عبد3410830

ناجحثانويالعربٌة اللغةZ46988514/10/1990دجوغل مصطفى3510882

ناجحثانويالعربٌة اللغةZ48961829/01/1993العزوزي زكرٌاء3610992

ناجحثانويالعربٌة اللغةC56767901/04/1976المطك مٌلود37200022

ناجحثانويالعربٌة اللغةCB26546920/05/1989حبٌط اسماء3811031

ناجحثانويالعربٌة اللغةCD18573216/08/1993ٌحٌاوي ٌوسف3910893

ناجحثانويالعربٌة اللغةCD32628631/12/1989عاطف اشرف4010932

ناجحثانويالعربٌة اللغةZ54222118/08/1994حٌولً ابتسام4110863

ناجحثانويالعربٌة اللغةCB17091102/01/1983حسٌنً صباح4210925

ناجحثانويالعربٌة اللغةVA9522812/10/1990اوتاحدت رقٌة4310888

ناجحثانويالعربٌة اللغةZ54602105/10/1993حمزة اشبار4410887

ناجحثانويالعربٌة اللغةZT314503/09/1986العاجً جواد4510976

ناجحثانويالعربٌة اللغةZT10164102/07/1991بوعرفة مرٌم4610896

ناجحثانويالعربٌة اللغةUD307620/08/1994كرٌان الرحٌم عبد4710872

ناجحثانويالعربٌة اللغةCD22619204/05/1992الحباٌبً الزهراء فاطمة4810943

ناجحثانويالعربٌة اللغةZ47072410/12/1990الزرهونً اٌمان4910944

ناجحثانويالعربٌة اللغةZ41301901/09/1984خالصة اشعاٌبات5011021

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةI70208918/09/1992الصبار نورالدٌن111061

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةC51056316/10/1976وفاء نوٌن211200ً

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCD20636220/07/1992باسالم حنان311062

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةC79242901/03/1981اسماء صوصً علوي411077

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCB29127311/10/1994ٌاسمٌن اشفندي511101

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةcb27144023/04/1991اسلٌلم عصام611047

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCD59464905/03/1994ٌوجٌل إكرام711181

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةZ44637917/06/1988قمٌشو ٌوسف811209

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةDA7499906/10/1994برضا اسٌا911118

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCD37463403/08/1991بنشٌخ غزالن1011140
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ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCD8002829/05/1984حمدون مجدولٌن1111049

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةD22743325/02/1973الرفٌع حسن1211050

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةD79622408/05/1993نكدي هاجر1311238

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةZG10383202/04/1991عتٌقة صغٌٌر1411076

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةD64827803/06/1986ربً حبٌب صفاء1511122

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةz28240101/01/1977هٌند هللا معطى1611256

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةC42775309/10/1972سناء داودي1711125

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCB22004501/01/1986العبدالوي مروان1811055

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCD19009504/10/1992الحدادي مصطفى1911054

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCD18876615/08/1991الحو حمزة2011069

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةD82292201/07/1991ملٌك كوثر2111246

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةG42638930/07/1985تٌشتً خدٌجة2211218

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCD22680525/09/1990الشعٌبً الرحمان عبد2311033

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةZ38994611/03/1985بودٌنة هشام2411220

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةC40029509/07/1968لمعلم ادرٌس2511180

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةV29597426/02/1991الحدادي عزٌزة2611152

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCN1505001/08/1994الطوالً اٌمان2711043

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةD19434201/07/1962العالً عبد الروم2811130ً

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةZT9284401/02/1991الهودار الدٌن عز2911153

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةC78123919/04/1982فلٌوس سامٌة3011243

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةZ54683219/03/1994نهٌلة الٌعقوب3111158ً

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةDO1411406/12/1991حلحول سكٌنة3211208

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCD38419427/03/1990النوار مدٌحة3311215

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةC19767526/11/1974البقالً فاطمة3411036

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةC69406130/03/1975الخدٌر مرٌم3511135

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةUD48118/08/1992معزوز فاطمة3611039

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCD23553820/05/1992رحمونً لبنى3711145

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةZ27451001/01/1972بلحاج كنزة3811117

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCB18219831/12/1982كزول محسن3911253

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCD23766415/01/1993فود خدٌجة4011168

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCB27021105/09/1991اشقوندة لٌلى4111150

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCD52162606/02/1993الحٌمر امل4211053

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةD23466831/07/1992بحجً الهام4311041

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةC77862425/12/1980فنان العلوي سناء4411051

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCB21526215/12/1985الوردٌغً سناء4511092

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةz48167508/01/1992لٌمانً لٌلى4611192

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةDN1693418/03/1991امسكور شعٌب4711155

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةUC14601406/05/1992ادرٌس علوي اسماعٌل4811195ً

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةZ50323131/03/1990الخومسً غزالن4911248
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ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCD38303514/10/1989المشٌخ سناء5011179

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCD52143522/03/1994المصافً رمٌصاء5111064

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةZ44216210/09/1988اصوٌلح نادٌة5211149

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةZ37781930/04/1986الشخط أسماء5311264

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCD8260506/01/1985البزاري الدٌن نور5411034

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةV26120110/07/1988الحاجً محمد5511108

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCB7081814/04/1974عصمة حفٌظ5611104

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةC44371931/12/1969نادٌة البقال5711128ً

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةCD58187004/03/1995الصبر ابو ٌوسف5811161

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةU16756527/07/1989السعدٌة الصبط5911259ً

ناجحثانويالفرنسٌة اللغةUA8905428/07/1988هموري عمر6011044

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومUB7996916/08/1991الناللً نوال111275

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCD37348907/02/1990بنعبو غزالن211341

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCD12983106/07/1993همزي امٌن3200028

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCB26395326/11/1990ورتو الدٌن صالح411331

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCD51034709/07/1991جباري ٌسٌن511306

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومC69945224/02/1978شهبونً إٌمان611302

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومVA11762024/07/1992العٌادي أسماء711283

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCD32907211/11/1992جدٌد محسن811293

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومZ49719429/06/1994طعامة بثٌنة911300

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCD31281225/05/1990ادرٌسً منادي امٌن1011362

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومV26178601/06/1990عزٌزي مساعد1111381

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCD37320413/09/1990الراجً حاتم1211278

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCD22898513/01/1993عصفوري سارة1311317

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومUA9686108/11/1992مسعودي الدٌن صالح1411350

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCN1391023/02/1994داودي أنس15200029

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCD60493514/09/1992بناصر ابراهٌم1611286

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCD50547005/10/1990العمٌم رجاء1711375

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومZ45569721/09/1989أمٌن محمد بشٌري1911373

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومD93724402/01/1986الحمٌدي جلٌلة2011400

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCC2214530/01/1985علوي امرانً مرٌم2111270

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCD35072722/11/1989حبٌبً التدالوي هدى2211327

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومZ47954625/12/1991داوود سمٌة2311303

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومZ48739013/10/1992لعمش فهد2411292

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCD55292628/09/1994صولو مرٌم2511288

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومDA7496729/09/1992أٌما مونة2611277

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCB26522527/01/1991خششٌن نزهة2711358

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCD19141020/04/1993الساٌب أمٌنة2811321

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومVA10918706/04/1991أزرار ولٌد2911282
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ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCN1532620/11/1991اٌزالن نجٌم3011290

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومD72914610/08/1988راغٌب أنوار3111274

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومUB8128701/01/1993عنو محمد3211271

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومZT11587801/10/1993الفتوحً الواحد عبد3311330

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومCD60807420/07/1992المرٌد الهام3411287

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومZT10605630/03/1993الكتامً حسام3511279

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومDJ1944823/07/1993بوطالب ابتسام3611322

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومZ48498621/01/1990لغمام كرٌمة3711307

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومDC2779504/10/1991العوفً بشرى3811273

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومVA10080307/01/1988عزٌز فوزٌة3911276

ناجحثانويواألرض الحٌاة علومZG10863008/07/1992حٌدة طارق4011361

ناجحابتدائًمزدوجC39274208/08/1971التازي شرفة14727

ناجحابتدائًمزدوجCD32160901/07/1988رفوع مرٌم2100054

ناجحابتدائًمزدوجD93644122/11/1986الرشوق مونٌة33614

ناجحابتدائًمزدوجCD40327824/10/1990لعفو عزٌز44701

ناجحابتدائًمزدوجU16676526/03/1990صغٌر فاطمة51008

ناجحابتدائًمزدوجC25344012/12/1966الصٌد نجٌة61689

ناجحابتدائًمزدوجCD31456819/05/1991بوسكٌن كوثر71050

ناجحابتدائًمزدوجCD34190503/10/1990زرٌوٌل زٌنب81063

ناجحابتدائًمزدوجDO98020/12/1988تمسنا مرٌم94785

ناجحابتدائًمزدوجdb274028/02/1971شاقور خدٌجة103900

ناجحابتدائًمزدوجCD27070902/10/1995علوي اكبٌري معاد111256

ناجحابتدائًمزدوجzt136209/11/1987جبوري لٌلى124778

ناجحابتدائًمزدوجz29735525/03/1977لمصدر شمٌسة134867

ناجحابتدائًمزدوجD70876224/08/1981كاللً مرٌة144004

ناجحابتدائًمزدوجd82231708/04/1991الزهراء فاطمة الكبٌط153673ً

ناجحابتدائًمزدوجC73292114/06/1980عاٌدي ادرٌس محمد161973

ناجحابتدائًمزدوجCD39489112/06/1989ٌوسف علم171145ً

ناجحابتدائًمزدوجCB23090621/05/1987عبادي منا181880

ناجحابتدائًمزدوجDA1788925/07/1971محمد إغود194347

ناجحابتدائًمزدوجCB4786913/02/1970مساسً سعاد204705

ناجحابتدائًمزدوجCD38375929/10/1988المنٌعً ٌوسف21100053

ناجحابتدائًمزدوجUC2588215/08/1970طاهري المجٌد عبد224027

ناجحابتدائًمزدوجCB6943703/04/1976منتاك حٌاة231331

ناجحابتدائًمزدوجZT3090315/10/1988الجناتً معاد244847

ناجحابتدائًمزدوجC 94778917/05/1983منصورٌن هدى251019

ناجحابتدائًمزدوجCD 1957612/06/1987بوصفة اكرام264296

ناجحابتدائًمزدوجD95839306/02/1986الرداد بشرى273113

ناجحابتدائًمزدوجZT3427531/12/1989الغوماري فداء283887
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ناجحابتدائًمزدوجCB26940725/07/1990عبٌد جمٌلة293898

ناجحابتدائًمزدوجCB24937410/02/1989انوار بنٌس304823

ناجحابتدائًمزدوجC28548730/12/1967الكزاز محمد31100048

ناجحابتدائًمزدوجUA8442602/07/1987حر مرٌم324704

ناجحابتدائًمزدوجCD22909415/09/1994الزهراوي اٌمان331371

ناجحابتدائًمزدوجDA1806402/06/1971صبري رضوان344025

ناجحابتدائًمزدوجC93886029/06/1984درغال مرٌم352699

ناجحابتدائًمزدوجCD54061728/06/1994ملول هجر361860

ناجحابتدائًمزدوجDA6463725/06/1988الطٌب سعاد373152

ناجحابتدائًمزدوجZT8937930/08/1990العمرانً هاجر384473

ناجحابتدائًمزدوجCD31214007/12/1990الزاٌر سكٌنة393217

ناجحابتدائًمزدوجZT 9140417/08/1990النطوح ٌوسف401071

ناجحابتدائًمزدوجDJ709412/11/1988لحمٌد ابراهٌم411597

ناجحابتدائًمزدوجCD20957920/05/1994فرحان هاجر421304

ناجحابتدائًمزدوجCD36697202/07/1992مسعودي غزالن431585

ناجحابتدائًمزدوجZ19126801/01/1972الفقٌر لٌلى443982

ناجحابتدائًمزدوجC27868317/01/1968لشهب ادرٌس455001

ناجحابتدائًمزدوجCD39928314/02/1993اإلدرٌسً إٌمان462138

ناجحابتدائًمزدوجZ54510524/05/1994غزالن قدٌدر471567

ناجحابتدائًمزدوجCD54049803/01/1993الوردي ٌسرى484020

ناجحابتدائًمزدوجC66306301/01/1973الناده مصطفى494991

ناجحابتدائًمزدوجC57826231/12/1979الجزولً محمد50100068

ناجحابتدائًمزدوجD45509101/01/1965براٌدة نعٌمة511578

ناجحابتدائًمزدوجZT9064101/09/1990الطنجً لبنة523683

ناجحابتدائًمزدوجZT982724/04/1985الشحٌمً عثمان53100002

ناجحابتدائًمزدوجZ54152319/10/1990اسوٌطة عائشة541755

ناجحابتدائًمزدوجCN1531626/10/1994السجعً فدوى551581

ناجحابتدائًمزدوجCC3490106/11/1986مكران وفاء562919

ناجحابتدائًمزدوجCD18811916/11/1992الطٌبً نزهة572768

ناجحابتدائًمزدوجC79145807/02/1982رحو عدنان583539

ناجحابتدائًمزدوجCD54747228/09/1995طعٌش مولود591405

ناجحابتدائًمزدوجC91538810/03/1985أمحرار مصطفى601468

ناجحابتدائًمزدوجCD37064604/12/1987مخلص الرفٌع عبد612524

ناجحابتدائًمزدوجU17586426/07/1993بٌصانً هند621010

ناجحابتدائًمزدوجD 98542217/06/1994شبوب  عثمان631057

ناجحابتدائًمزدوجC57326605/01/1980اإلدرٌسً الٌلولً أمل644507

ناجحابتدائًمزدوجCC3650902/10/1986مزود وام653262

ناجحابتدائًمزدوجYA 2275830/10/1993الصبحً صوفٌا661407

ناجحابتدائًمزدوجC50821807/11/1976سحنً رجاء67100085
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ناجحابتدائًمزدوجC52993020/09/1969هرٌمش الدٌن نور68100036

ناجحابتدائًمزدوجD55790217/01/1980بولٌكى فتٌحة691742

ناجحابتدائًمزدوجDN1306223/12/1990حمانً أسامة703994

ناجحابتدائًمزدوجCD31868914/06/1994الدوناسً محسن712904

ناجحابتدائًمزدوجUC13280924/08/1989هاشمً المالك عبد723688

ناجحابتدائًمزدوجD73430804/01/1990اكرادي هناء731417

ناجحابتدائًمزدوجC69047108/09/1974اضادي المنعم عبد74100033

ناجحابتدائًمزدوجC79167020/05/1981الهاٌم صابر753496

ناجحابتدائًمزدوجCD34189102/01/1990إٌدٌر منال761695

ناجحابتدائًمزدوجCD50762320/01/1990هربٌل فرٌدة773349

ناجحابتدائًمزدوجZ29302403/02/1978ٌعقوبً بشرى784747

ناجحابتدائًمزدوجZ51209013/06/1993المرضً لٌلى791239

ناجحابتدائًمزدوجC64062005/09/1971الشعٌبً نجٌة80100081

ناجحابتدائًمزدوجC66459601/01/1972الدهان فاطمة81100060

ناجحابتدائًمزدوجCD26000215/02/1994األزعر منار822681

ناجحابتدائًمزدوجD73453109/11/1989اعبٌش بن المنعم عبد831668

ناجحابتدائًمزدوجDO370321/04/1989اوشٌخ فدوى841611

ناجحابتدائًمزدوجZ41556606/07/1986هناد حنان852871

ناجحابتدائًمزدوجCD31893609/05/1994شٌماء صنهاجً باق861016ً

ناجحابتدائًمزدوجD34076128/05/1975المزوزي فاطمة873784

ناجحابتدائًمزدوجD43502427/06/1979الزهري فوزٌة884414

ناجحابتدائًمزدوجUB8027114/01/1993القاسمً سهام893018

ناجحابتدائًمزدوجUC11602911/11/1987العلوي الرحمان عبد901637

ناجحابتدائًمزدوجCD9634814/06/1988النهري كوثر912013

ناجحابتدائًمزدوجZ46484125/04/1990علقمة حادة924226

ناجحابتدائًمزدوجCB16732108/11/1981بالقاضً عادل931622

ناجحابتدائًمزدوجD82358906/08/1993القلعاوي صفاء943627

ناجحابتدائًمزدوجZ54301711/02/1994بسطاوي صارة952744

ناجحابتدائًمزدوجCD9843418/07/1987الزهراوي صفاء963237

ناجحابتدائًمزدوجc44460901/01/1970العسري محمد97100012

ناجحابتدائًمزدوجC54535310/06/1979الشرقاوي عادل983418

ناجحابتدائًمزدوجV21141010/09/1983العالمً سمٌة994506

ناجحابتدائًمزدوجD54302130/09/1984كرٌم زكٌة1004689

ناجحابتدائًمزدوجDA6643505/10/1987بوشرة اٌكماخن1013707

ناجحابتدائًمزدوجDA6730531/05/1990الفحلً ابتهال نجالء1021155

ناجحابتدائًمزدوجi47278401/09/1982سمٌرة معطوش1032550

ناجحابتدائًمزدوجc43959728/06/1975عوفٌر جمٌلة1044953

ناجحابتدائًمزدوجC50684125/05/1974سحنً فاطمة105100086

ناجحابتدائًمزدوجC55652404/03/1977حٌدر كرٌمة106100041
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجD22958608/06/1973المصلوحً ملٌكة اللة1074453

ناجحابتدائًمزدوجD31560230/12/1965بنعبو رقٌة1082934

ناجحابتدائًمزدوجCD39159318/05/1988علٌوي الهام1093885

ناجحابتدائًمزدوجDA4924813/01/1981اعٌش بن نورة1104069

ناجحابتدائًمزدوجC39586426/08/1973مخلص خدٌجة1114937

ناجحابتدائًمزدوجCB26155405/08/1990حمامد مرٌم1121703

ناجحابتدائًمزدوجCD59558221/07/1994إدرٌسً سكٌنة1131335

ناجحابتدائًمزدوجc79771810/10/1981نجٌة العمران1143674ً

ناجحابتدائًمزدوجGB8065131/12/1977لمبركً مصطفى115100092

ناجحابتدائًمزدوجCD56174819/09/1993اعمٌرة اكرام1162042

ناجحابتدائًمزدوجVA 11101428/08/1992الكبٌر  محمد1171582

ناجحابتدائًمزدوجd82118027/09/1989الزوري خالد1182377

ناجحابتدائًمزدوجD82457829/04/1994المارجً سهام1192506

ناجحابتدائًمزدوجZT2035508/12/1985قبٌبشً حكٌمة1203749

ناجحابتدائًمزدوجCD23403701/09/1992غرٌب سارة1211290

ناجحابتدائًمزدوجCD24365009/07/1990نمٌر حسن1221640

ناجحابتدائًمزدوجZ 33360417/04/1981بورزٌكً حكٌمة1233505

ناجحابتدائًمزدوجZT11215718/05/1993لكتامً رجاء1241463

ناجحابتدائًمزدوجC19988904/04/1982زمردح أمل1254995

ناجحابتدائًمزدوجD77658818/07/1993كرماط هشام1261133

ناجحابتدائًمزدوجU6770201/01/1964الشٌخً هللا عبد1272253

ناجحابتدائًمزدوجz35372702/08/1982اسماعٌل شعٌل1284601

ناجحابتدائًمزدوجC62350225/05/1968شداوي الهادي عبد129100038

ناجحابتدائًمزدوجC94966414/01/1980الشرقً هدى1302185

ناجحابتدائًمزدوجCB28772801/03/1994فنٌدي فاطمة1314408

ناجحابتدائًمزدوجcb5631415/06/1975الدبً محمد1324711

ناجحابتدائًمزدوجCC3844720/08/1985مرٌم مبارك133100091ً

ناجحابتدائًمزدوجCD16111412/05/1987االدرٌسً محمد1341519

ناجحابتدائًمزدوجC54612620/03/1982درٌري ادرٌس1351509

ناجحابتدائًمزدوجC50879919/04/1975البراهمً حنان1361086

ناجحابتدائًمزدوجC75008301/01/1978احواصلً رجاء1373143

ناجحابتدائًمزدوجD23745207/10/1993الصنهاجً نعٌمة1384566

ناجحابتدائًمزدوجC91356904/02/1984الحماٌدي رجاء1391944

ناجحابتدائًمزدوجCB26900920/03/1991الترٌد بدٌعة1401633

ناجحابتدائًمزدوجZT6239830/11/1990جلٌل ٌوسف1411103

ناجحابتدائًمزدوجCD 33693821/08/1992عزوزي ٌوسف1422947

ناجحابتدائًمزدوجZ45707801/06/1989لكحال فوزٌة1434232

ناجحابتدائًمزدوجZT17585030/09/1994بورسن حسن1441343

ناجحابتدائًمزدوجCD55291422/03/1995أضادي إٌمان1451098
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجC16503601/01/1963البقال الجلٌل عبد1461935

ناجحابتدائًمزدوجD84928405/04/1989محمد قزٌبر1472307

ناجحابتدائًمزدوجX30053316/02/1988حجار هللا عبد1481301

ناجحابتدائًمزدوجCD56217522/03/1995بنجلون توٌمً مرٌم1494219

ناجحابتدائًمزدوجCD36837401/01/1993الكطٌبً كرٌمة1501228

ناجحابتدائًمزدوجc63650221/01/1973بود كرٌمة1514431

ناجحابتدائًمزدوجCB27889224/04/1992صفصافً لٌلى1522348

ناجحابتدائًمزدوجcb30006627/12/1994العماري سارة1531339

ناجحابتدائًمزدوجC19936403/07/1972بالعادة نزهة154100087

ناجحابتدائًمزدوجC69285224/05/1973السباعً مصطفى155100043

ناجحابتدائًمزدوجQA15420915/05/1992زبٌر هاجر1562686

ناجحابتدائًمزدوجZ 28209306/05/1973الٌوسفً  حكٌمة1574009

ناجحابتدائًمزدوجCD 22713613/07/1992الحلفاوي صباح1583146

ناجحابتدائًمزدوجCD22535603/05/1991الدعٌنٌن سكٌنة1594843

ناجحابتدائًمزدوجVM330705/02/1993اغشً هند1602574

ناجحابتدائًمزدوجC66977630/03/1971شوكري وفاء1611270

ناجحابتدائًمزدوجC94600205/05/1982الراشدي جعدان لبنى1623588

ناجحابتدائًمزدوجCD14906029/05/1985نجم فوزي1634525

ناجحابتدائًمزدوجIA14030925/07/1991معداوي الحلٌم عبد1642876

ناجحابتدائًمزدوجZ46797520/02/1991امهانً فاتٌحة1654203

ناجحابتدائًمزدوجZT8507430/10/1989بوكطٌبة عثمان1662160

ناجحابتدائًمزدوجZT 10604919/01/1992الشتٌوي الهدى نور1674820

ناجحابتدائًمزدوجCD45095002/12/1989أفتٌس مرٌم1683697

ناجحابتدائًمزدوجZT7141706/07/1991أمٌنة اتوٌم1694725ً

ناجحابتدائًمزدوجUA9462407/03/1991أمال جعكو1701140

ناجحابتدائًمزدوجD99726512/03/1992باباٌا أسماء1711075

ناجحابتدائًمزدوجCD48210302/03/1993انعٌمة سمٌة1722742

ناجحابتدائًمزدوجDJ1855320/06/1990وزنً حمٌد1731680

ناجحابتدائًمزدوجD74692331/01/1994مزٌان فاطمة1741879

ناجحابتدائًمزدوجC23183409/05/1965بوجعبة احمد175100076

ناجحابتدائًمزدوجC46813301/07/1973دحمان ناجٌة1763587

ناجحابتدائًمزدوجdb172726/05/1968شاقور فتٌحة1771319

ناجحابتدائًمزدوجCB24306613/06/1988الٌوبً لبنى1783139

ناجحابتدائًمزدوجCB4034931/12/1971شباط آسٌة1791483

ناجحابتدائًمزدوجOD 4388413/12/1993كنباش لبنى1804306

ناجحابتدائًمزدوجCD38546327/10/1990صابري ٌونس1811320

ناجحابتدائًمزدوجGK10595228/07/1988الحٌانً صابر1822129

ناجحابتدائًمزدوجDJ2342114/09/1994شداوي اٌوب1831061

ناجحابتدائًمزدوجCN 1979203/01/1995الفقوسً نعٌمة1841346
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجZT275101/08/1988المطروش فوزٌة1854355

ناجحابتدائًمزدوجC64074301/01/1970القصري الغال186100035ً

ناجحابتدائًمزدوجC50504701/01/1968ابنعٌش لحسن187100051

ناجحابتدائًمزدوجCB4243214/06/1974بنرحٌلة حفٌظة1884247

ناجحابتدائًمزدوجCD17451701/03/1986العناٌة فاطمة1894610

ناجحابتدائًمزدوجUA10007012/04/1992كركوش غزالن1901147

ناجحابتدائًمزدوجZ26884022/12/1972العباسً بشرى1914628

ناجحابتدائًمزدوجVA 3427401/01/1972عال آٌت موحى1924857

ناجحابتدائًمزدوجCB23192614/08/1987زازة سعٌد1932913

ناجحابتدائًمزدوجcb5365329/10/1974أكودٌر خدٌجة1941015

ناجحابتدائًمزدوجCD20508415/07/1990الوضار مرٌم1951996

ناجحابتدائًمزدوجCD60855902/12/1992الزٌن اٌمان1963924

ناجحابتدائًمزدوجCD63459406/10/1994االدرٌسً مونٌة1971257

ناجحابتدائًمزدوجFG219120/11/1969بناللً كرٌمة1982419

ناجحابتدائًمزدوجvm185014/09/1992سالمة عتو1991060

ناجحابتدائًمزدوجZ46015908/03/1990بونجم فؤاد2001905

ناجحابتدائًمزدوجCD34123903/06/1988عزامً سفٌان2012523

ناجحابتدائًمزدوجC63345301/01/1972الخمام الطاهر2023526

ناجحابتدائًمزدوجZ47681925/11/1991الكدار محمد2034230

ناجحابتدائًمزدوجZT11956615/04/1992البقال ٌوسفٌن2044555

ناجحابتدائًمزدوجCD18760610/03/1992مراكشً لفقٌه أسماء2054764

ناجحابتدائًمزدوجCB27878429/07/1993أمٌنة بوبكراوي2061048

ناجحابتدائًمزدوجCD25335822/10/1995لحجٌج الزهراء فاطمة2071271

ناجحابتدائًمزدوجCD26093318/10/1995مرٌومً وجدان2082313

ناجحابتدائًمزدوجCD54228715/04/1994الزوانً عصام2093235

ناجحابتدائًمزدوجDJ1556101/02/1992التوتً سكٌنة2102708

ناجحابتدائًمزدوجVM107608/05/1991اكدجٌك اسماء2113180

ناجحابتدائًمزدوجCC2163310/04/1983فحصً حٌاة2124334

ناجحابتدائًمزدوجCD17811902/01/1988األطرش ٌاسٌن2133605

ناجحابتدائًمزدوجCD18696324/09/1990الفرحً انوار2142423

ناجحابتدائًمزدوجCN1021301/01/1990بوجدو قدور2152961

ناجحابتدائًمزدوجua9552626/10/1991أوزنٌنً سهام2164340

ناجحابتدائًمزدوجZ54197713/04/1994بنٌعش فرح2171719

ناجحابتدائًمزدوجCD62078103/04/1994خالً بن أسامة2183618

ناجحابتدائًمزدوجDO225517/01/1987المهداوي ٌونس2193733

ناجحابتدائًمزدوجZT12148204/10/1994بلحاج مروان2204577

ناجحابتدائًمزدوجCD37660427/04/1992قدادة إكرام2214297

ناجحابتدائًمزدوجDC2902819/05/1993شراو عفاف2221032

ناجحابتدائًمزدوجCD33689907/12/1992البوٌسفً نورا2232537

     



17/36

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجC69321510/11/1974بلحاج فاطمة2244489

ناجحابتدائًمزدوجC64050401/01/1972البدوي محمد2252946

ناجحابتدائًمزدوجCB22850225/10/1986غاري إٌمان2263972

ناجحابتدائًمزدوجCD26218105/01/1995كنكسً سلمى2273894

ناجحابتدائًمزدوجCD32689005/01/1993الخشاف ٌاسٌن2281489

ناجحابتدائًمزدوجD56130426/08/1981كرامً أسماء2291604

ناجحابتدائًمزدوجZT12309915/09/1991الحوات محمد2302558

ناجحابتدائًمزدوجDA2204304/03/1972المكدولٌن حمٌد2314458

ناجحابتدائًمزدوجja9201801/02/1983لمٌمونً فاطمة2323056

ناجحابتدائًمزدوجCD13918901/07/1992ورغة نسرٌن2331978

ناجحابتدائًمزدوجVA 11643605/11/1992جطٌوي  سومٌة2343202

ناجحابتدائًمزدوجZT17694910/09/1993بومهدي محمد2351085

ناجحابتدائًمزدوجC62394812/03/1972القاسمً سناء2364569

ناجحابتدائًمزدوجC94379505/03/1982الخمخامً بهٌجة2374604

ناجحابتدائًمزدوجCD32745129/08/1992الفٌاللً هشام2384807

ناجحابتدائًمزدوجd51746216/12/1976عتٌقة الحمري2392054

ناجحابتدائًمزدوجCD32858911/10/1993عفات إكرام2402067

ناجحابتدائًمزدوجcc1979220/09/1980جرٌدي نادٌة2411888

ناجحابتدائًمزدوجAB37104610/02/1989مساعٌد فاطمة2423870

ناجحابتدائًمزدوجcb17533915/03/1982سدانً حنان2431465

ناجحابتدائًمزدوجCD16458901/08/1989ٌوسفً عبقري الزهراء فاطمة2442175

ناجحابتدائًمزدوجCD26272408/12/1994الزهراء فاطمة قسم2452501ً

ناجحابتدائًمزدوجd93938806/02/1987لعوٌنً مرٌم2463611

ناجحابتدائًمزدوجVA11673914/01/1992خطاري ٌوسف2471402

ناجحابتدائًمزدوجD82409413/06/1993شقرون لبنى2481096

ناجحابتدائًمزدوجD93813118/10/1986شطوش الزهراء فاطمة2494848

ناجحابتدائًمزدوجC90333110/07/1983اإلدرٌسً مرٌة250100089

ناجحابتدائًمزدوجCB21518118/06/1984لخشٌش حفٌظة2513738

ناجحابتدائًمزدوجCB27592706/02/1993سكٌنة الغوات2523174

ناجحابتدائًمزدوجCD29794915/02/1993حمودي الهام2532580

ناجحابتدائًمزدوجZ26651410/06/1974عزٌز فؤاد2545018

ناجحابتدائًمزدوجZT8525901/06/1989الكرزازي أمٌنة2554776

ناجحابتدائًمزدوجD39626106/08/1973غرب حسنة2563231

ناجحابتدائًمزدوجZ51063819/09/1994الدرازي بشرى2573906

ناجحابتدائًمزدوجZT 8229425/06/1990غزوانً  نسرٌن2581621

ناجحابتدائًمزدوجZ46589203/11/1991لشهب سماح2594491

ناجحابتدائًمزدوجCD47034722/05/1996بنجٌرة أمٌمة2604855

ناجحابتدائًمزدوجI49286026/04/1981ٌجعوتن الزهراء فاطمة2614062

ناجحابتدائًمزدوجD62714424/08/1979بنحمان سهٌلة2624019
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجc56080816/03/1979الدهبً نادٌة2634149

ناجحابتدائًمزدوجCB22492501/01/1986احسٌن الرحمان عبد2644366

ناجحابتدائًمزدوجCD53191113/09/1992اإلدرٌسً وفاء2651723

ناجحابتدائًمزدوجD55060907/08/1974النكادي رشٌدة2664365

ناجحابتدائًمزدوجD65705623/12/1975باقدٌر حسنة2673383

ناجحابتدائًمزدوجDA3520015/02/1977رابحة فالك2683770ً

ناجحابتدائًمزدوجC40026526/05/1970غاسق هشام2694925

ناجحابتدائًمزدوجC68955725/11/1971ادنٌدان الواحد عبد2703973

ناجحابتدائًمزدوجCD33733831/03/1992الزهري ٌوسف2711717

ناجحابتدائًمزدوجDA7721124/03/1992العلوي ٌوسف2721109

ناجحابتدائًمزدوجz46619412/12/1990بنكمرة شادٌة2731149

ناجحابتدائًمزدوجC28535009/04/1970الحنٌنً حسن2744945

ناجحابتدائًمزدوجC90455527/07/1983بنجلون محسن2751802

ناجحابتدائًمزدوجCC6188913/08/1979قاضً فتٌحة2764997

ناجحابتدائًمزدوجcd22652914/03/1991مرزوقة البركان2771384ً

ناجحابتدائًمزدوجCD32697430/06/1992هجر الذهب2782508ً

ناجحابتدائًمزدوجD81405018/06/1987اٌمان لغرٌب2791264

ناجحابتدائًمزدوجDA7644615/03/1991لطٌفة حدوش2802502

ناجحابتدائًمزدوجZ42679430/10/1984الطوٌل عصام2814175

ناجحابتدائًمزدوجCD34116315/07/1987رضوان الزهراء فاطمة2824038

ناجحابتدائًمزدوجc19826504/05/1977البوبكاري أمال2833057

ناجحابتدائًمزدوجBE79762929/04/1987الفرونً وفاء2841038

ناجحابتدائًمزدوجC57112903/12/1980البورٌمً هند2853852

ناجحابتدائًمزدوجC69676626/02/1975الهواري حمودة محمد2864741

ناجحابتدائًمزدوجDN1643105/06/1992الخدرونً سوكٌنة2873347

ناجحابتدائًمزدوجU17537401/10/1992ربٌعً العزٌزة2882193

ناجحابتدائًمزدوجC68548801/04/1975عبادي مرٌم289100049

ناجحابتدائًمزدوجCB9062820/04/1979بلحسن أٌت فاطمة2902915

ناجحابتدائًمزدوجCD37887524/01/1994عبادي محمد2911635

ناجحابتدائًمزدوجZ 44996711/10/1988قبطً  حكٌمة2924885

ناجحابتدائًمزدوجZ20879624/04/1978استٌتو جمال2934752

ناجحابتدائًمزدوجC59360701/01/1980السعٌدي حكٌمة2941804

ناجحابتدائًمزدوجCD40044427/05/1990أوسار سكٌنة2952833

ناجحابتدائًمزدوجDA7444716/07/1992الدٌغوسً فراح2963638

ناجحابتدائًمزدوجD73337624/08/1988خلٌفً زكٌة2971132

ناجحابتدائًمزدوجCB15386012/07/1982مكان أمٌنة ٌاسمٌن2984803

ناجحابتدائًمزدوجCB3401231/12/1971بوغالل  حسن2992367

ناجحابتدائًمزدوجCD23638228/06/1991الزٌانً عواطف3001947

ناجحابتدائًمزدوجC19294423/02/1974التازي سهام3012103
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ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجZ45759515/06/1989زعراوي جلٌلة3022405

ناجحابتدائًمزدوجCD37904225/08/1992االدرٌسً لطٌفة3031359

ناجحابتدائًمزدوجC70289401/01/1976حسونً مصطفى304100083

ناجحابتدائًمزدوجcd18394518/12/1989الخمام بوشرى3053471

ناجحابتدائًمزدوجD70872709/10/1979حوشً جمٌلة3063755

ناجحابتدائًمزدوجDJ2709001/07/1995حمٌمصة زٌنب3071756

ناجحابتدائًمزدوجZ49130704/04/1993شافً مارٌة3082345

ناجحابتدائًمزدوجZT8615701/01/1990كناش ٌوسف3092207

ناجحابتدائًمزدوجZT 7770102/01/1989وفاء امالح3104839

ناجحابتدائًمزدوجCD33666011/02/1992العالمً نعمان3113507

ناجحابتدائًمزدوجU13644117/03/1982بوبالل كرٌمة3124352

ناجحابتدائًمزدوجUC9681901/11/1982األنصاري تورٌة3132178

ناجحابتدائًمزدوجZG10968420/12/1992الحاجً إٌمان3141972

ناجحابتدائًمزدوجCB4366401/06/1972والشٌخ محمد3154827

ناجحابتدائًمزدوجD73698423/02/1990عزوز العزٌز عبد3161887

ناجحابتدائًمزدوجC28676212/12/1968الطوسً بوشتى317100047

ناجحابتدائًمزدوجC49855817/07/1975المرابط محمد3182497

ناجحابتدائًمزدوجCC 2326217/07/1982العامري  سعاد3192787

ناجحابتدائًمزدوجD77427602/03/1992سكٌنة بنصالح3204787

ناجحابتدائًمزدوجT4353501/01/1960العمالً حسن321100073

ناجحابتدائًمزدوجD71003102/02/1980الرحٌم عبد بوشنٌال3224730

ناجحابتدائًمزدوجD74437026/05/1993موطهٌر صوفٌا3234198

ناجحابتدائًمزدوجDA2845105/02/1976العبدالوي العالً عبد موالي3241020

ناجحابتدائًمزدوجUC3331917/04/1975األنصاري محمد3251307

ناجحابتدائًمزدوجV23968118/12/1986زري سعاد3264607

ناجحابتدائًمزدوجZ48960503/11/1993العسري شادٌة3273314

ناجحابتدائًمزدوجZT8943021/08/1989رشدي فاطمة3284769

ناجحابتدائًمزدوجCB20001010/07/1982بوعطً العالً عبد3291128

ناجحابتدائًمزدوجC65428019/05/1971العالم العالً عبد3303993

ناجحابتدائًمزدوجCB21747214/08/1986العٌس هشام3312677

ناجحابتدائًمزدوجCD4290004/01/1986الكمراوي أمٌن3322303

ناجحابتدائًمزدوجCN195430/06/1991الحركاتً عزٌزة3331059

ناجحابتدائًمزدوجZ39192806/12/1983نهال المرٌن3342645ً

ناجحابتدائًمزدوجZ49746311/06/1994بوقرعً نزهة3353485

ناجحابتدائًمزدوجZT10618329/05/1992البخاري ٌوسف3361482

ناجحابتدائًمزدوجZT11627213/08/1993الحداد الشافع عبد3371056

ناجحابتدائًمزدوجC94392520/03/1981الفغالً حنان3382535

ناجحابتدائًمزدوجCN252329/09/1992أوعزة مصطفى3392990

ناجحابتدائًمزدوجCD42747627/05/1994مندٌل  جهان3402541
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االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجC65914801/01/1973اضادي الحفٌظ341100034

ناجحابتدائًمزدوجC22182621/01/1962صبحً الحسن موالي342100062

ناجحابتدائًمزدوجC51953209/08/1977جٌد مرٌم3432635

ناجحابتدائًمزدوجC79660627/05/1980العلمً رقٌة3444322

ناجحابتدائًمزدوجCD36482625/06/1989الزهراوي ضحى3451255

ناجحابتدائًمزدوجD51825417/10/1975األكرامً ادرٌس3464467

ناجحابتدائًمزدوجu12148525/08/1979اسعٌد نجٌة3471995

ناجحابتدائًمزدوجZ27427803/05/1972زرٌق نجٌة3484675

ناجحابتدائًمزدوجCB27013209/08/1992بومعزة كرٌمة3492931

ناجحابتدائًمزدوجCD39804408/07/1990ابانا هناء3504434

ناجحابتدائًمزدوجcd63537802/04/1995قٌبور الهدى نور3511775

ناجحابتدائًمزدوجDA4764315/08/1980ابرباش الهام3524243

ناجحابتدائًمزدوجDN1372101/01/1992أبل أٌت خدٌجة3531251

ناجحابتدائًمزدوجZ45480120/12/1989مختري نسرٌن3544765

ناجحابتدائًمزدوجZ46729908/01/1991كرٌمة السٌداس3553573ً

ناجحابتدائًمزدوجc26886930/03/1967برٌول اإلاله عبد356100055

ناجحابتدائًمزدوجU16513528/01/1990الصادق عبد ادرٌس3571608

ناجحابتدائًمزدوجz34674428/09/1982فؤاد الطاهري358100031

ناجحابتدائًمزدوجZ46433001/01/1989جمٌلة النجاري3593508

ناجحابتدائًمزدوجC43905925/01/1973المثلٌلً سمٌة3602396

ناجحابتدائًمزدوجC50602231/12/1969العمرانً ابراهٌم3614756

ناجحابتدائًمزدوجCD13991510/09/1993المنصوري  سمٌحة3622786

ناجحابتدائًمزدوجCD2562813/05/1985لغواطً حلٌمة3634184

ناجحابتدائًمزدوجDA6601316/07/1988الحنون مراد3644998

ناجحابتدائًمزدوجZ14075019/10/1968بها محمد3651736

ناجحابتدائًمزدوجZ48213907/07/1992بكة نسٌمة3662027

ناجحابتدائًمزدوجCD33704426/07/1992بونوار  جالل3674048

ناجحابتدائًمزدوجZT9897714/07/1989صفور نعٌمة3681536

ناجحابتدائًمزدوجAB53781526/10/1988بورزمً هاجر3691283

ناجحابتدائًمزدوجCD31303610/07/1991عرج نسرٌن3702651

ناجحابتدائًمزدوجDO1906905/12/1992انوٌكة عتٌقة3714083

ناجحابتدائًمزدوجZ45464709/03/1990الزٌبوح العالً عبد3722863

ناجحابتدائًمزدوجc28190801/01/1969الحائك العرب3734523ً

ناجحابتدائًمزدوجcd24105020/05/1988الترغً رجاء3744816

ناجحابتدائًمزدوجCD33507223/06/1989العسري محمد3753781

ناجحابتدائًمزدوجZT11729030/04/1993البنتٌري حسناء3763490

ناجحابتدائًمزدوجCD11558404/12/1985توٌتً الزهراء فاطمة3772632

ناجحابتدائًمزدوجCD18774804/09/1992قبالً نسرٌن3783634

ناجحابتدائًمزدوجCD33165520/11/1988الحجوجً  حنان3795014
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القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر
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ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجD54353908/05/1983الحداوي اسماء3803457

ناجحابتدائًمزدوجDA8539908/07/1995زكري مونة3811394

ناجحابتدائًمزدوجZ52622523/12/1991بوحددة حمزة3824620

ناجحابتدائًمزدوجCD48708908/07/1996موسً أسماء3832598

ناجحابتدائًمزدوجA56964501/01/1969لعتٌق اللـه عبد3842194

ناجحابتدائًمزدوجCB18454507/01/1982العمري فاطمة3853568

ناجحابتدائًمزدوجCD1381020/12/1984ودود محمد3864031

ناجحابتدائًمزدوجCD36380215/02/1989العباوي نجاة3871949

ناجحابتدائًمزدوجD85396216/01/1993المجدوب إبن إكرام3884466

ناجحابتدائًمزدوجDN1558108/03/1991أغروس أمال3894854

ناجحابتدائًمزدوجZ48361909/10/1991بوروسٌة فاطمة3903413

ناجحابتدائًمزدوجC91132620/09/1982لعبٌد مجٌد3912112

ناجحابتدائًمزدوجCD32242921/07/1989المزاوي مرٌم3924784

ناجحابتدائًمزدوجCD32516217/11/1991أعكٌب بشرى3932860

ناجحابتدائًمزدوجCD51029428/02/1993عزي سهام3942025

ناجحابتدائًمزدوجDA1716811/12/1970رحالً رشٌد3953256

ناجحابتدائًمزدوجsh14813623/11/1990بوجاد نادٌة3961001

ناجحابتدائًمزدوجZ47966511/07/1991الحاصول رجاء3972017

ناجحابتدائًمزدوجZ55203030/06/1994عدة أمٌمة3981163

ناجحابتدائًمزدوجCD23796227/12/1994الحرشً وصال3994252

ناجحابتدائًمزدوجZ25837810/05/1970فوزي بدٌعة4004066

ناجحابتدائًمزدوجC57049723/02/1982الحموشً محسن4014364

ناجحابتدائًمزدوجCD55508920/02/1995مكوز أٌوب4021156

ناجحابتدائًمزدوجD41286823/07/1970والهانً فطوش4034477

ناجحابتدائًمزدوجCB26042303/03/1989مزغٌف محمد4041639

ناجحابتدائًمزدوجCD50368414/03/1988طلبً نسرٌن4053601

ناجحابتدائًمزدوجV25854507/04/1989الصادقً منار4064389

ناجحابتدائًمزدوجC19006629/05/1971الفٌاللً احمد4074211

ناجحابتدائًمزدوجda8100815/11/1993الزهراء فاطمة عماري4081898

ناجحابتدائًمزدوجC93898320/08/1983بوداود مرٌم4094671

ناجحابتدائًمزدوجCB22197211/12/1985الجابري لبنى4102241

ناجحابتدائًمزدوجCD41069817/04/1989حسن الٌوسف4112926ً

ناجحابتدائًمزدوجUA 9254718/08/1990الطالب اٌت هناء4121830

ناجحابتدائًمزدوجV30214013/08/1993حموشً محمد4131000

ناجحابتدائًمزدوجZ46290509/10/1990عرٌب أنوار4141383

ناجحابتدائًمزدوجZ57019425/05/1994أخموش غزالن4152100

ناجحابتدائًمزدوجCD1321814/02/1985المزوز الزهراء فاطمة4162495

ناجحابتدائًمزدوجC65149331/12/1972الداودي عل417100006ً

ناجحابتدائًمزدوجC78178901/01/1978الشكر منرة4185015
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( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجCD22069905/06/1988السقاط مرٌم4193319

ناجحابتدائًمزدوجD33277423/05/1971روان مونٌاة4203423

ناجحابتدائًمزدوجDA 3504806/11/1978علوي  هاشٌمً بوشرة4213071

ناجحابتدائًمزدوجFL6163720/05/1987إسماعٌلً لطٌفة4224616

ناجحابتدائًمزدوجUC13057113/01/1989التاٌك حسن4234760

ناجحابتدائًمزدوجV15866731/01/1977تزداٌت هشام4242434

ناجحابتدائًمزدوجC28083631/12/1969الطٌبً جواد4251445

ناجحابتدائًمزدوجC73238825/11/1978القرمٌدي الحق عبد4262418

ناجحابتدائًمزدوجCC682203/01/1978عزٌزة األزرق4274738

ناجحابتدائًمزدوجCD1701623/05/1985اللـه فتح وفاء4284619

ناجحابتدائًمزدوجZ39318106/07/1985سالم بن ٌونس4292065

ناجحابتدائًمزدوجC55624919/08/1978بلم نعٌمة4304015

ناجحابتدائًمزدوجC93122818/03/1982نشٌط رجاء4312691

ناجحابتدائًمزدوجDO1536210/01/1993فاطمة اخرٌبش4321150

ناجحابتدائًمزدوجCN1434020/07/1994أبحٌر إلهام4331265

ناجحابتدائًمزدوجVA12813318/12/1995ركلً زٌنب4342993

ناجحابتدائًمزدوجZG10257624/05/1990حدوش كوثر4354899

ناجحابتدائًمزدوجC79379802/06/1980بدر رشٌدة4364094

ناجحابتدائًمزدوجD39084005/09/1973عمروش حسن4374858

ناجحابتدائًمزدوجC 29242930/12/1970البعٌوي محمد4381490

ناجحابتدائًمزدوجC55260619/03/1978خباز طارق4393420

ناجحابتدائًمزدوجCD32381901/09/1989بروحو اسماء4404938

ناجحابتدائًمزدوجGK12524623/01/1993ارمٌتً حلٌمة4414229

ناجحابتدائًمزدوجCD38421111/06/1989بلٌوط محمد4423375

ناجحابتدائًمزدوجCD26166915/09/1995بلمٌن لمٌاء4434753

ناجحابتدائًمزدوجC70763701/01/1976الهٌدانً الرحٌم عبد4443746

ناجحابتدائًمزدوجCD22710618/10/1991خلٌل وفاء4453742

ناجحابتدائًمزدوجCD30188429/10/1988طالل حسنة4464645

ناجحابتدائًمزدوجcd50741816/10/1990مفٌد سكٌنة4471069

ناجحابتدائًمزدوجCD9782122/01/1986البحري المهدي4483635

ناجحابتدائًمزدوجD50170722/07/1970بودروس سمٌرة4493503

ناجحابتدائًمزدوجda8583219/08/1995الزوبٌر سارة4501072

ناجحابتدائًمزدوجZ 39005416/09/1985مغر بال نوال4513729

ناجحابتدائًمزدوجCB24743426/08/1989بوغت مرٌم4524505

ناجحابتدائًمزدوجCB29207830/07/1994بوسعٌد فاتن4531267

ناجحابتدائًمزدوجCD20482526/11/1991رحمونً عدنان4541360

ناجحابتدائًمزدوجF62744110/10/1979الهادف حٌاة4554461

ناجحابتدائًمزدوجZT16588405/01/1995شكٌر ماجدة4563102

ناجحابتدائًمزدوجC34539722/11/1976زاهد سناء457100003
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجCD56001303/05/1993نجالء سعٌد ابن4581329

ناجحابتدائًمزدوجVM650019/12/1995فدوى غودان4591443

ناجحابتدائًمزدوجD83380615/11/1995قدوري هبة4604476

ناجحابتدائًمزدوجC44539207/01/1972قمٌرة فاطمة4613406

ناجحابتدائًمزدوجCD23666014/02/1992بوشنافة النور عبد4621473

ناجحابتدائًمزدوجD74575016/11/1994الصادٌق مرٌم4633775

ناجحابتدائًمزدوجCD23223910/02/1990الحسنً أنوار4644054

ناجحابتدائًمزدوجCD48130828/07/1993زٌنب الكونٌن4654041ً

ناجحابتدائًمزدوجCB23585016/04/1987أشمشام محمد4664240

ناجحابتدائًمزدوجCB9625517/09/1977بوشارب وفاء4673405

ناجحابتدائًمزدوجCD1876301/05/1991الغزاوي أمٌنة4681342

ناجحابتدائًمزدوجCD22410422/04/1990الدوٌب حنان4692650

ناجحابتدائًمزدوجCD33663627/02/1993المغاري اٌوب4702790

ناجحابتدائًمزدوجCD39058325/08/1988قاضة ابتسام4712637

ناجحابتدائًمزدوجCD42736126/05/1993سماللً نورة4722302

ناجحابتدائًمزدوجCD60694221/07/1991غرٌش أحمد4733586

ناجحابتدائًمزدوجD83077817/12/1994ٌعقوبً وفاء4741216

ناجحابتدائًمزدوجC71044820/10/1977الوكٌلً حمٌد4754239

ناجحابتدائًمزدوجCB29199129/06/1993هرباج سهام4761921

ناجحابتدائًمزدوجCD38360023/03/1989أوحدٌدو دنٌا4772002

ناجحابتدائًمزدوجCD50469819/05/1989اشراٌبً غزالن4782169

ناجحابتدائًمزدوجCN 135815/11/1991شكراد   أمل4791314

ناجحابتدائًمزدوجUC 14274902/02/1992بطاهري كوثر4805011

ناجحابتدائًمزدوجZ33254726/08/1980الغانً عبد الطاٌق4814014

ناجحابتدائًمزدوجc40650401/01/1977شٌخ فاطمة482100061

ناجحابتدائًمزدوجC53018804/01/1977الشرٌفً العلوي ملٌكة4835023

ناجحابتدائًمزدوجCB2491911/03/1967جٌجً رشٌدة4844805

ناجحابتدائًمزدوجD83140705/08/1992بنسالم صارة4853160

ناجحابتدائًمزدوجZT12882614/10/1994البكوري سهٌلة4863357

ناجحابتدائًمزدوجI50448913/08/1981مكاري دنٌا4874518

ناجحابتدائًمزدوجZ55806705/01/1995الضعٌف عبد محمد4881486

ناجحابتدائًمزدوجCB26115718/08/1989اكراة الهام4892477

ناجحابتدائًمزدوجCD18825118/09/1991المغناوي محمد4902388

ناجحابتدائًمزدوجCD22670404/01/1991المكرش وفاء4911971

ناجحابتدائًمزدوجCD23167203/04/1990مصواب سمٌرة4921598

ناجحابتدائًمزدوجCD35030919/10/1989التدالوي نجالء4934029

ناجحابتدائًمزدوجCD41029920/02/1989وسٌل نادٌة4942891

ناجحابتدائًمزدوجD23272318/04/1990رباح نعٌمة4951699

ناجحابتدائًمزدوجUC13354124/06/1989السلٌمانً الكرٌم عبد4962127
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجZ48440001/06/1992وفاء االعشاري4973921

ناجحابتدائًمزدوجz55395417/06/1994امقران اسماعٌل4981617

ناجحابتدائًمزدوجZT12739213/06/1994الكساب حمٌد4993080

ناجحابتدائًمزدوجCD52318728/02/1994الشٌبً دعاء5001485

ناجحابتدائًمزدوجbk27412930/07/1992البقالً مرٌم5014613

ناجحابتدائًمزدوجCD23366824/09/1990بوهالل اسماء5021295

ناجحابتدائًمزدوجCD46004122/10/1988بثٌنة التواتً ناجم بن5033415

ناجحابتدائًمزدوجCN1928629/03/1995جبران صفاء5041426

ناجحابتدائًمزدوجD41392411/07/1971االدرٌسً البوزكري خدٌجة5053570

ناجحابتدائًمزدوجZ46660024/06/1990عالة توفٌق5061139

ناجحابتدائًمزدوجZT11317906/03/1993المرابط شادٌة5074127

ناجحابتدائًمزدوجC28196601/01/1967صحصاح بوجمعة508100069

ناجحابتدائًمزدوجC62334008/05/1970خناباء رشٌد509100056

ناجحابتدائًمزدوجCD50506821/05/1990البنانً سناء510100022

ناجحابتدائًمزدوجCD50963518/11/1991مسعودي مرٌم5112611

ناجحابتدائًمزدوجZ47971306/09/1991لزعر محمد5121998

ناجحابتدائًمزدوجZT10584002/02/1992الزهراء فاطمة الناٌل5134762ً

ناجحابتدائًمزدوجD82430104/07/1993سهام البوعٌادي5142682

ناجحابتدائًمزدوجF42449415/08/1992مصباحً إٌناس5152015

ناجحابتدائًمزدوجC90527714/12/1981العونً حٌاة5163407

ناجحابتدائًمزدوجCD19234813/02/1991انحٌلة بن نبٌلة5174442

ناجحابتدائًمزدوجCD20728911/10/1991سلمون نورٌة5183289

ناجحابتدائًمزدوجCD32490727/05/1992توفٌق مكان5192180

ناجحابتدائًمزدوجZ43836401/01/1986زرناف االله عبد5204968

ناجحابتدائًمزدوجZT11662414/08/1990التمٌمً بوشرى5211421

ناجحابتدائًمزدوجCD20548113/02/1991أوبٌدو الزهراء فاطمة5224320

ناجحابتدائًمزدوجD 48163525/07/1969الكامة الرحٌم عبد5234721

ناجحابتدائًمزدوجDN1557829/10/1991علوش سلمى5241275

ناجحابتدائًمزدوجZT10435615/09/1992المحمدي اإلله عبد5251192

ناجحابتدائًمزدوجC51446223/06/1977رزوقً حنان526100010

ناجحابتدائًمزدوجC94204913/12/1982الكرٌوي مرٌم5272880

ناجحابتدائًمزدوجD77430916/09/1992أسماء علوي الحمدي5284691

ناجحابتدائًمزدوجDA8202712/04/1994علوي محرزي صفاء5294383

ناجحابتدائًمزدوجZG12629009/02/1995الحافضً بدر5301297

ناجحابتدائًمزدوجZT8476903/06/1989العكشٌوي القادر عبد5313670

ناجحابتدائًمزدوجZ45131320/03/1989البوعنانً وفاء5324831

ناجحابتدائًمزدوجCB5030812/01/1971حجلً لطٌفة5334016

ناجحابتدائًمزدوجCD38640115/08/1991الطوٌل سكٌنة5344005

ناجحابتدائًمزدوجCD2642624/01/1986كٌري حنان5351451
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجCD59465804/10/1994درقاوي حفصة5362415

ناجحابتدائًمزدوجDO143101/01/1988عمار محمد5373431

ناجحابتدائًمزدوجV13390801/01/1977امحمدي احفٌظ موالي5382565

ناجحابتدائًمزدوجX37196328/02/1995احمادي امٌمة5391573

ناجحابتدائًمزدوجZT12848623/01/1994عواطف الصغٌر ابن5401607

ناجحابتدائًمزدوجCD59792423/02/1995النمٌش الزهراء فاطمة5411620

ناجحابتدائًمزدوجIB20549727/03/1993الطٌبً امٌنة5421401

ناجحابتدائًمزدوجD79400927/10/1991أعكً مرٌم5434084

ناجحابتدائًمزدوجD96729427/11/1995خالدي مهدي5441682

ناجحابتدائًمزدوجR13540012/12/1974البوراشدي خدٌجة5452959

ناجحابتدائًمزدوجZ47847318/04/1991البوفرحً إٌمان5462944

ناجحابتدائًمزدوجZT657718/03/1987الحمومً نعٌمة5471710

ناجحابتدائًمزدوجCD 50776901/12/1989المكاوي بشرى5481576

ناجحابتدائًمزدوجCB28116816/01/1992أمٌنة كمون5492988

ناجحابتدائًمزدوجcd40335114/10/1989لعزٌب طارق5501350

ناجحابتدائًمزدوجCD48595309/03/1995طٌش امٌنة5512597

ناجحابتدائًمزدوجCD60897915/05/1994تٌلولوت إسماعٌل5523955

ناجحابتدائًمزدوجDJ1989129/09/1993اعوٌن الرزاق عبد5533866

ناجحابتدائًمزدوجZ48235123/07/1991دهشور كرٌمة5544572

ناجحابتدائًمزدوجcb23065515/10/1986مساسً حسنى5551787

ناجحابتدائًمزدوجDN2752323/01/1995أعزٌل نسرٌن5561135

ناجحابتدائًمزدوجVM344512/10/1992اجغوغ مصطفى5572458

ناجحابتدائًمزدوجD79569226/03/1993القادري عبد محمد5582068

ناجحابتدائًمزدوجD99433705/12/1989األنصاري أٌوب5592224

ناجحابتدائًمزدوجZ47072505/02/1990عمران الدٌن نور5603066

ناجحابتدائًمزدوجCN177421/04/1992فاضل محسن5611891

ناجحابتدائًمزدوجC29059001/01/1968الهدار االاله عبد562100078

ناجحابتدائًمزدوجC29715901/01/1970الهانً السالم عبد563100077

ناجحابتدائًمزدوجCB22741102/01/1988مٌمونً سهام5644580

ناجحابتدائًمزدوجCD1427529/08/1985الماحً عزٌزة5654936

ناجحابتدائًمزدوجDJ1326925/07/1992حمٌد الشاٌب5662909

ناجحابتدائًمزدوجZG11266111/06/1992خدٌجة أمغٌوز5674479

ناجحابتدائًمزدوجCD18924424/12/1991األزعر فاطمة5683528

ناجحابتدائًمزدوجCD39129029/12/1987السكوري رشٌد5694657

ناجحابتدائًمزدوجCD50940522/06/1993المنور هللا عبد5702594

ناجحابتدائًمزدوجCN1235206/08/1993أمزٌان الهام5712828

ناجحابتدائًمزدوجD39881229/06/1973الحاسً امٌنة5724849

ناجحابتدائًمزدوجD81711823/07/1987السباعً وداد5733520

ناجحابتدائًمزدوجZ49464229/09/1993المنصوري أسامة5743650
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجZT11385925/07/1991الزوٌن سعاد5753309

ناجحابتدائًمزدوجZT2606315/12/1987العكشٌوي الحق عبد5762233

ناجحابتدائًمزدوجCD37478904/01/1991بورفون زهٌر5771126

ناجحابتدائًمزدوجD85538115/07/1993حفصة ٌوسوف5781838ً

ناجحابتدائًمزدوجC49780911/12/1974العلوي تورٌة579100080

ناجحابتدائًمزدوجC58182210/12/1979الزبادي اللطٌف عبد5804878

ناجحابتدائًمزدوجD49789701/01/1973اسلٌمانً العالً عبد5813194

ناجحابتدائًمزدوجFA13355202/05/1988عزٌز أسماء5823917

ناجحابتدائًمزدوجV26057525/07/1988المكاوي لمٌاء5833037

ناجحابتدائًمزدوجZG9935726/06/1989توركً سلٌمة5843527

ناجحابتدائًمزدوجDC 61801/01/1974العرفاوي العرفاوي5854022

ناجحابتدائًمزدوجCB9270306/03/1978بوسالمة بوشرة5863097

ناجحابتدائًمزدوجCD19914115/04/1992الصنهاجً خدٌجة5874298

ناجحابتدائًمزدوجZ46430311/07/1990الكومة لمٌاء5884457

ناجحابتدائًمزدوجZG12305616/11/1994عزون عمر5891900

ناجحابتدائًمزدوجCD28056213/02/1996زٌدان مرٌم5904694

ناجحابتدائًمزدوجc18773806/02/1971الشٌخً سعٌدة5913970

ناجحابتدائًمزدوجC19996714/06/1987هنوف خالد5922680

ناجحابتدائًمزدوجC25106724/12/1967التلٌدي فاطمة593100040

ناجحابتدائًمزدوجC53752302/01/1980محمد مرٌح5943979

ناجحابتدائًمزدوجC73382131/12/1975هانً حمٌد5953613

ناجحابتدائًمزدوجC97478401/01/1984الفقٌر حنان5961937

ناجحابتدائًمزدوجCD60586023/12/1991الدغال لمٌاء5971372

ناجحابتدائًمزدوجVB7882213/10/1992ركو إٌمان5983748

ناجحابتدائًمزدوجZT5497629/01/1990العطار هللا عبد5992282

ناجحابتدائًمزدوجZT14551806/04/1994احسٌنة حكٌمة6004864

ناجحابتدائًمزدوجCB27921108/03/1993امبٌضة هند6012531

ناجحابتدائًمزدوجCB28008623/03/1993الكروانً غزالن6024412

ناجحابتدائًمزدوجCC1942304/08/1981الحكٌم عبد عٌادي6033774

ناجحابتدائًمزدوجCD16479401/01/1984الجمغٌلً الحق عبد6041791

ناجحابتدائًمزدوجCD52107709/04/1993لملٌح سهام6053263

ناجحابتدائًمزدوجCD62290918/10/1995هند الحمٌدي6064282

ناجحابتدائًمزدوجD81702927/05/1987اسلٌطن خدٌجة6073390

ناجحابتدائًمزدوجDA8356208/02/1994حفٌضة حدوش6082391

ناجحابتدائًمزدوجDO1894912/07/1994سومٌة أقشمٌر6092610

ناجحابتدائًمزدوجz42533301/06/1987بركاط حٌاة6102820

ناجحابتدائًمزدوجZT3709305/07/1989معنً لمٌاء6114836

ناجحابتدائًمزدوجU11720418/11/1977الوردي رضوان6124789

ناجحابتدائًمزدوجD46258426/12/1968العلوي الزهراء فاطمة613100030
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجD79483120/08/1992الرامً وفاء6143768

ناجحابتدائًمزدوجZ18929810/07/1972مهاوش خالد6154703

ناجحابتدائًمزدوجZT12314004/06/1994كعدي ٌوسف6161818

ناجحابتدائًمزدوجCD56423117/07/1994صالح المرٌنً اسماء6171502

ناجحابتدائًمزدوجC94299701/12/1984أوردي مرٌم6182704

ناجحابتدائًمزدوجCD24356823/07/1990كٌتً معاد6192283

ناجحابتدائًمزدوجd22309813/01/1969لطٌفة الشاوي6202407

ناجحابتدائًمزدوجZ35165115/01/1982بوفظن حورٌة6211090

ناجحابتدائًمزدوجZ48819113/07/1992هبري سهام6223167

ناجحابتدائًمزدوجZ49264305/11/1992الغماري حسنة6231928

ناجحابتدائًمزدوجz54381003/10/1994سعٌد بوحزامة6244611

ناجحابتدائًمزدوجCD13775328/04/1992الخفٌفً اٌمان6253555

ناجحابتدائًمزدوجCD37983717/09/1993ربٌع احمان6261713

ناجحابتدائًمزدوجZT8803028/03/1988الكنونً سمٌرة6272337

ناجحابتدائًمزدوجz47052025/03/1990الشراط خالد6282021

ناجحابتدائًمزدوجC65484701/01/1972الحق عبد ادعٌكل629100052

ناجحابتدائًمزدوجCD48296302/04/1994الدٌن نصر لمٌاء6303863

ناجحابتدائًمزدوجd99902703/08/1993غزالن ساسً بن6311677

ناجحابتدائًمزدوجZT7535501/06/1987الٌونسً الحلٌم عبد6324104

ناجحابتدائًمزدوجCD60777615/03/1991ابقال لٌلى6333105

ناجحابتدائًمزدوجDO840020/03/1990الشهابً نجوى6341039

ناجحابتدائًمزدوجd52264820/10/1977قرقاش الدرٌسٌة6354109

ناجحابتدائًمزدوجD73779721/11/1991إبراهٌم منٌر6363494

ناجحابتدائًمزدوجz55399611/11/1994محمد مشهور6374954

ناجحابتدائًمزدوجCD32837415/05/1993الكزازي أسامة6382452

ناجحابتدائًمزدوجD51172409/09/1972رشٌدة فضٌل6393908ً

ناجحابتدائًمزدوجD65782112/03/1978لعشوري خدٌجة6404734

ناجحابتدائًمزدوجZ45668018/06/1989النهاري كرٌمة6412873

ناجحابتدائًمزدوجC69886901/05/1976السعودي العالً عبد642100020

ناجحابتدائًمزدوجCB10835307/03/1979غزوانً لبنى6433767

ناجحابتدائًمزدوجCD23075303/08/1987البونً نادٌة6443116

ناجحابتدائًمزدوجcd9866323/01/1988فاتح حفٌظة6452436

ناجحابتدائًمزدوجD99599003/02/1990الحلمً محمد6462965

ناجحابتدائًمزدوجS70174801/01/1991أحضٌض حنان6474896

ناجحابتدائًمزدوجV24200404/04/1985لبناء فرحان6483011

ناجحابتدائًمزدوجz46192020/07/1988الغازي فٌروز6493323

ناجحابتدائًمزدوجZ47977323/07/1991مٌغٌس رشٌد6504169

ناجحابتدائًمزدوجC93184009/07/1979لعبودي رشٌد651100058

ناجحابتدائًمزدوجZ46974714/10/1990كماري زٌنب6522792
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مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص
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الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجZ44441223/09/1989مزاح عمر6534548

ناجحابتدائًمزدوجC 39719317/04/1976سناء األزهر6543239

ناجحابتدائًمزدوجCB25991031/05/1989أوغجً خالد6553524

ناجحابتدائًمزدوجCD55275506/12/1993سمري وفاء6561999

ناجحابتدائًمزدوجD47670616/01/1972التنابري القادر عبد6572994

ناجحابتدائًمزدوجFB9425208/08/1990حمانً سعاد6582030

ناجحابتدائًمزدوجZT108027/10/1984النٌاري نوال6594908

ناجحابتدائًمزدوجCB21398827/01/1984مرمٌد مدٌحة6604194

ناجحابتدائًمزدوجCD60841701/01/1992البورقادي أنوار6611514

ناجحابتدائًمزدوجC50233301/01/1966مزٌان حسن662100029

ناجحابتدائًمزدوجC71858601/01/1977بودٌنة الرحٌم عبد6634602

ناجحابتدائًمزدوجCB25729901/01/1989الٌحٌاوي العزٌز عبد6643762

ناجحابتدائًمزدوجCD19259201/01/1991حلٌمة أسمار6651694

ناجحابتدائًمزدوجD79605210/09/1994حمادات سومٌة6663663

ناجحابتدائًمزدوجZ45553621/07/1989بشار فاطمة6674903

ناجحابتدائًمزدوجZT3150624/04/1989سارة المرابط6683893

ناجحابتدائًمزدوجC43778420/02/1977صدوق عائشة6693986

ناجحابتدائًمزدوجDA1851020/03/1972العرفاوي عزٌز6704241

ناجحابتدائًمزدوجCB28906826/12/1991رابح زٌنب6712422

ناجحابتدائًمزدوجDJ1799705/04/1993عباسً وردة6721168

ناجحابتدائًمزدوجZ42704719/02/1988اهرٌش صوفٌا6734838

ناجحابتدائًمزدوجZT8517601/01/1990البغدادي سلوى6742046

ناجحابتدائًمزدوجZT14982426/08/1994المرابح لبنى6751528

ناجحابتدائًمزدوجC28899001/01/1969االسماعٌلً السالم عبد676100074

ناجحابتدائًمزدوجc49821718/10/1971المزٌوي نجاة6771012

ناجحابتدائًمزدوجCB22766620/05/1987الزٌاتً إكرام6781303

ناجحابتدائًمزدوجCD23729503/11/1992البادسً ترٌة6791009

ناجحابتدائًمزدوجUB8201509/06/1994أوبنٌز إبراهٌم6801151

ناجحابتدائًمزدوجC 71161831/08/1977بنمونة  حكٌم6814220

ناجحابتدائًمزدوجC53063006/05/1977بنجلون خدٌجة6823560

ناجحابتدائًمزدوجcd16598210/12/1987مطٌع طارق6833055

ناجحابتدائًمزدوجCN331710/07/1992عٌادي حٌاة6844266

ناجحابتدائًمزدوجj39379101/11/1985وحمان عائشة6853166

ناجحابتدائًمزدوجD55970426/05/1979مونٌة بنهادي6864497

ناجحابتدائًمزدوجC75801620/09/1979البوهالً اسٌة6873265

ناجحابتدائًمزدوجCB26595202/04/1992عالم امٌنة6881700

ناجحابتدائًمزدوجCB28541325/07/1994بعلً خولة6892132

ناجحابتدائًمزدوجCD23757617/05/1991المهٌري إسماعٌل6901437

ناجحابتدائًمزدوجCN556308/11/1992الرحمانً المٌلود6913451
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مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجVA9786713/05/1987الصمد عبد األنصاري6923373

ناجحابتدائًمزدوجZ49312121/05/1993اللً إكرام6933769

ناجحابتدائًمزدوجC29311301/01/1986المزابً بوشتى694100044

ناجحابتدائًمزدوجC39405819/01/1972البشاري ادرٌسٌة695100090

ناجحابتدائًمزدوجD67080126/04/1982سمٌرة باباخاي6964222

ناجحابتدائًمزدوجCD17528731/12/1984صبور فرٌد6972383

ناجحابتدائًمزدوجCD40325720/08/1991أزرٌبة نسٌمة6982692

ناجحابتدائًمزدوجcn647819/01/1990قٌدوري نجٌة6993192

ناجحابتدائًمزدوجZ54463205/08/1994وجدان القرطٌط7001953

ناجحابتدائًمزدوجD34552301/01/1975الشهدي نجٌة7013988

ناجحابتدائًمزدوجZ47014906/02/1991الصٌوري عواطف7023483

ناجحابتدائًمزدوجD96612517/07/1995باعبً اللطٌف عبد7034475

ناجحابتدائًمزدوجCD31394329/08/1991ماٌا سلمان7042048

ناجحابتدائًمزدوجcd22800322/06/1993بوهالل رشٌدة7051588

ناجحابتدائًمزدوجCB20146722/03/1984الصغٌر بن موحى الذهب7063841ً

ناجحابتدائًمزدوجCD19813807/03/1995الهام عٌش7071340

ناجحابتدائًمزدوجD99482312/03/1991اقرٌش لبنى7081370

ناجحابتدائًمزدوجz44338111/09/1990لخضر أمٌنة7091312

ناجحابتدائًمزدوجZT5075424/02/1989المتقً وفاء7103199

ناجحابتدائًمزدوجCD41052922/01/1989زلبوغ خدٌجة7113499

ناجحابتدائًمزدوجC29809201/01/1969الطالب محمد7124743

ناجحابتدائًمزدوجCD55295610/11/1993زٌتونً بثٌنة7132949

ناجحابتدائًمزدوجD75106226/02/1977مسٌٌح لبنى7145027

ناجحابتدائًمزدوجCN1945003/06/1995اعزوزو فاطمة7151854

ناجحابتدائًمزدوجDJ 946003/11/1989محمد وارش7162556

ناجحابتدائًمزدوجZ49301517/07/1992لحالفً لمٌاء7173756

ناجحابتدائًمزدوجZG10103826/05/1991قروطً بثٌنة7181263

ناجحابتدائًمزدوجCD23577118/11/1990الفتحً وداد7193751

ناجحابتدائًمزدوجCD31792506/09/1994تهامً وزانً الزهراء فاطمة7202114

ناجحابتدائًمزدوجDC2674010/10/1991الرثمً سناء7213270

ناجحابتدائًمزدوجZT698501/01/1982الرامً الحسٌن7223240

ناجحابتدائًمزدوجZT11665910/05/1994العزوزي بالل7231454

ناجحابتدائًمزدوجCD20691911/03/1992مسكٌن مهى7241190

ناجحابتدائًمزدوجCN1450926/12/1993ضرضوري مرٌم7254681

ناجحابتدائًمزدوجS47058601/05/1980الخنشفً حفٌظة7261815

ناجحابتدائًمزدوجS69523402/06/1992بلعتٌق خالد7271167

ناجحابتدائًمزدوجZ56170410/08/1994األعرج عائشة7284560

ناجحابتدائًمزدوجCD50986702/09/1993الشوٌرف نادٌة7292543

ناجحابتدائًمزدوجCB29683926/01/1995المزكلدي زٌنب7301112
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مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجCD40001210/08/1989الحوم محمد7313567

ناجحابتدائًمزدوجC96274622/05/1981الزكندي هشام7324732

ناجحابتدائًمزدوجCB23158204/09/1987الكرطٌط نزهة7332044

ناجحابتدائًمزدوجS72046107/06/1993الصافً لبنى7344064

ناجحابتدائًمزدوجC 96871620/08/1982ابتسام الصاف7355017ً

ناجحابتدائًمزدوجC56790301/09/1979البشوش هند7364206

ناجحابتدائًمزدوجC64139806/02/1972ممنون الحً عبد7373645

ناجحابتدائًمزدوجCD16706812/01/1987غٌثة العلوي7383509

ناجحابتدائًمزدوجCN 23908/03/1991خلفاوي  جعفر7393203

ناجحابتدائًمزدوجUC13671317/03/1991علٌوي  طارق7404362

ناجحابتدائًمزدوجVA7599725/12/1981وحمٌد أٌت نزهة7415005

ناجحابتدائًمزدوجZ 48818416/06/1993جدار  عل7422489ً

ناجحابتدائًمزدوجZG 1750015/12/1973العالمً البودري ادرٌس7433766

ناجحابتدائًمزدوجC912828606/02/1992بولفٌعة وداد7443997

ناجحابتدائًمزدوجCB23878216/07/1987الطاهري رجاء7452770

ناجحابتدائًمزدوجD74245023/03/1992رجاء بنعٌشة7463743

ناجحابتدائًمزدوجUC10900704/11/1984ٌوسفً هللا عبد7471766

ناجحابتدائًمزدوجCB25927019/09/1989بتالٌن الحسٌن7482756

ناجحابتدائًمزدوجSJ2339702/11/1989اغزدي الصمد عبد7491227

ناجحابتدائًمزدوجC54910402/01/1981بداح سمٌة7503398

ناجحابتدائًمزدوجD79474503/05/1991الفقٌر غزالن7514722

ناجحابتدائًمزدوجUC11945516/06/1987ابراهٌم االمٌر7523735

ناجحابتدائًمزدوجCD13642511/04/1991النظوري ابتسام7532035

ناجحابتدائًمزدوجCD32679005/08/1992حمانً قمر7543145

ناجحابتدائًمزدوجZT3882213/12/1988نورالدٌن العلوي7552420

ناجحابتدائًمزدوجC47625608/03/1975حٌدر سمٌرة756100039

ناجحابتدائًمزدوجCB27001723/01/1992صدٌق نبٌلة7571946

ناجحابتدائًمزدوجCB11101016/04/1980ازوٌتنة لبناء7584441

ناجحابتدائًمزدوجZ46892710/01/1991الغنً عبد بودشار7591735

ناجحابتدائًمزدوجC62828829/12/1970العدلونً الرزاق عبد760100082

ناجحابتدائًمزدوجdn2152813/09/1994زٌنب اٌدٌن7613522

ناجحابتدائًمزدوجCD2639102/07/1990الرصافً الزهراء فاطمة7621823

ناجحابتدائًمزدوجC73037808/12/1977شباش رجاء7634740

ناجحابتدائًمزدوجD79363230/06/1992اعالمن اكرام7642521

ناجحابتدائًمزدوجz32087812/05/1980العمراوي وفاء7651053

ناجحابتدائًمزدوجZ47828925/07/1991العٌاطً ابتسام7663068

ناجحابتدائًمزدوجcd50746601/04/1992الجدي هناء7672270

ناجحابتدائًمزدوجC 29539316/03/1969بقالً  جواد7684926

ناجحابتدائًمزدوجC98266715/05/1984الداودي محمد7692070
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ت ر
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االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجD74516905/12/1992أشرف شالدة7704150

ناجحابتدائًمزدوجZT3946501/01/1989التواتً محمد7712113

ناجحابتدائًمزدوجG23363908/06/1966بكوري محمد772100075

ناجحابتدائًمزدوجZT8195702/04/1990الزناٌدي الهام7731498

ناجحابتدائًمزدوجCD19192624/03/1989الغفٌانً الزهراء فاطمة7742060

ناجحابتدائًمزدوجC27149429/12/1963مزٌان محمد775100001

ناجحابتدائًمزدوجcd54223413/09/1994كنبور رشٌدة7761144

ناجحابتدائًمزدوجD81844814/01/1989بوحجل مونٌا7773702

ناجحابتدائًمزدوجD99720023/12/1990سلمان صراء7783902

ناجحابتدائًمزدوجC64274801/01/1972المنصوري المفضل779100027

ناجحابتدائًمزدوجC61006101/01/1970حمانً الحسن7804280

ناجحابتدائًمزدوجCB26734604/10/1990الدكٌش ملود7814546

ناجحابتدائًمزدوجCD60347501/01/1991باللعتٌق لبنى7824221

ناجحابتدائًمزدوجCN1071801/01/1990مصطفى بوطٌب7831351ً

ناجحابتدائًمزدوجZT11533415/09/1992كوثر الزوٌن7842776

ناجحابتدائًمزدوجC34287424/10/1969المرابط عمر7854238

ناجحابتدائًمزدوجJE24414610/07/1987شبو عثمان7864739

ناجحابتدائًمزدوجCD 23523720/07/1992مساهلً صفاء7874304

ناجحابتدائًمزدوجCB29038504/10/1994الحمٌد عبد برعٌش7883264

ناجحابتدائًمزدوجCD50464012/07/1989الوانجلً لٌلى7891127

ناجحابتدائًمزدوجZ42108804/10/1986الرهاش نسرٌن7903274

ناجحابتدائًمزدوجZ46182312/03/1989لوبنا فالن7913093

ناجحابتدائًمزدوجZ35031810/11/1982كروط حنان7923182

ناجحابتدائًمزدوجCB217112/06/1966الجابري عائشة7934964

ناجحابتدائًمزدوجC47925507/03/1977الخراجً زٌنب7943764

ناجحابتدائًمزدوجC72582701/01/1976الشوٌخ الكرٌم عبد7954806

ناجحابتدائًمزدوجCC3224510/04/1982عباد امل7964902

ناجحابتدائًمزدوجCD13785726/05/1992كوٌشش سفٌان7973327

ناجحابتدائًمزدوجCN 672916/12/1992عزٌزة بوخبٌز7981602

ناجحابتدائًمزدوجD63128320/09/1982رمضان محمد7993140

ناجحابتدائًمزدوجCB22023825/07/1984لعرج حورٌة8004049

ناجحابتدائًمزدوجCB22316822/02/1985العزاوي نسرٌن8011760

ناجحابتدائًمزدوجZ47109221/03/1991البشتٌوي إكرام8022069

ناجحابتدائًمزدوجC51060117/01/1979جوحون هودى8034444

ناجحابتدائًمزدوجCB26593927/02/1991افري الحسٌن8041606

ناجحابتدائًمزدوجCD19454929/04/1994الواصل الزهراء فاطمة8051797

ناجحابتدائًمزدوجCD60552612/05/1992لقسٌمً سهام8063389

ناجحابتدائًمزدوجD73656601/01/1990علمً الوالً محمد8073222

ناجحابتدائًمزدوجDO1461905/01/1993المنصوري هاجر8081600
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مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجDO2139031/01/1992مجبور زبٌر8092714

ناجحابتدائًمزدوجZT11604401/07/1992األشقر عمر8103594

ناجحابتدائًمزدوجCD39246117/10/1989ناضري أمٌنة8111123

ناجحابتدائًمزدوجCD20518028/04/1990الدهاج سكٌنة8121843

ناجحابتدائًمزدوجCC215326/06/1977الرماح الدٌن نور8132163

ناجحابتدائًمزدوجD66881002/09/1981مدانً بل خدٌجة8144380

ناجحابتدائًمزدوجGJ3952907/01/1995بنمٌلود نبٌلة8154487

ناجحابتدائًمزدوجC61279801/01/1970الحسونً عزٌز816100046

ناجحابتدائًمزدوجCB21126422/11/1984الحمامً زهرة8171654

ناجحابتدائًمزدوجCB23975419/10/1987النمٌلً أسماء8182724

ناجحابتدائًمزدوجCB26610610/10/1992بوتفاست أسماء8192536

ناجحابتدائًمزدوجCD32279922/11/1987الغرٌسً إٌمان8202679

ناجحابتدائًمزدوجDJ1180821/03/1990بورخٌص إٌمان8212697

ناجحابتدائًمزدوجZ44021030/05/1988الرٌانً حمٌد8224947

ناجحابتدائًمزدوجZ47555317/06/1991اعضراوي محمد8234290

ناجحابتدائًمزدوجD44283001/09/1981الداودي خدٌجة8244504

ناجحابتدائًمزدوجCD42203320/10/1989سغروشنً ادرٌسً نجوى8251248

ناجحابتدائًمزدوجCD52385715/01/1993بٌاضة سكٌنة8262094

ناجحابتدائًمزدوجC 63083430/11/1970العطار سعٌد8274884

ناجحابتدائًمزدوجCB20110815/01/1983الحمداوي بوبكر8284873

ناجحابتدائًمزدوجCD37705420/02/1990اٌدم امٌمة8293864

ناجحابتدائًمزدوجCC960618/03/1976راجً مٌمونة8304715

ناجحابتدائًمزدوجZ41668201/01/1985المٌر اللطٌف عبد8314510

ناجحابتدائًمزدوجDO1964616/04/1994زروال أٌوب8323995

ناجحابتدائًمزدوجZ52436108/08/1990قرننش عزٌزة8333535

ناجحابتدائًمزدوجcd38268718/12/1988حنان العمراوي8343352

ناجحابتدائًمزدوجZ47263001/01/1991طرٌرح كوثر8353238

ناجحابتدائًمزدوجZ48325422/12/1992الكرطٌط أسماء8362890

ناجحابتدائًمزدوجCB27618715/07/1993كانون لٌلى8374291

ناجحابتدائًمزدوجCD37360109/03/1988المالك عبد المقدم8384188

ناجحابتدائًمزدوجCD37517908/05/1991رمسٌس أحمد8392846

ناجحابتدائًمزدوجZT8319803/12/1988حموش جودة8403533

ناجحابتدائًمزدوجCD22820808/10/1991بنٌحٌى محمد8414167

ناجحابتدائًمزدوجCD50287819/11/1988الروح لمٌاء8422342

ناجحابتدائًمزدوجZ33694111/12/1978شالف فاطمة8432322

ناجحابتدائًمزدوجCD23806310/02/1992فزازي طارق8442063

ناجحابتدائًمزدوجCC3342401/07/1985عائدي ماجدة845100013

ناجحابتدائًمزدوجCD20994227/12/1992زاهر سناء8464354

ناجحابتدائًمزدوجZ46380407/06/1990نبٌلة اعقٌرش8474439
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مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجD62588812/05/1980المطٌع لوبنى8481205

ناجحابتدائًمزدوجD99584023/09/1991سً آٌت فوزٌة8494641

ناجحابتدائًمزدوجZ16470525/10/1968بورقادي البشٌر8503374

ناجحابتدائًمزدوجZT11743704/01/1992بدٌش مجدة8511614

ناجحابتدائًمزدوجCB27260618/11/1992كراب فاطمة8522066

ناجحابتدائًمزدوجCD36091616/07/1986مزٌان حجٌب8534006

ناجحابتدائًمزدوجD79173613/04/1991كرٌش أشرف8542182

ناجحابتدائًمزدوجDN1528925/09/1992تٌلولوت خدٌجة8551262

ناجحابتدائًمزدوجC26356631/12/1966مشطاطو مجٌد8561825

ناجحابتدائًمزدوجG 64932809/11/1991الشٌخ بن صلٌحة8572398

ناجحابتدائًمزدوجZ 44856401/01/1988قوبع  مٌمون8581211

ناجحابتدائًمزدوجD74335726/12/1992تغبلوت سلٌمة8592567

ناجحابتدائًمزدوجDC1885727/04/1985الطارقً ربٌعة8601661

ناجحابتدائًمزدوجDC2824630/07/1992ثوٌبة لمزوق8611221

ناجحابتدائًمزدوجJF4307401/08/1989لٌلى خش8622216ً

ناجحابتدائًمزدوجC56545631/12/1978الناجً زهٌر8631460

ناجحابتدائًمزدوجCB26789820/06/1988كرٌر نعٌمة8643255

ناجحابتدائًمزدوجda5142501/01/1984العٌادي فاطمة8652722

ناجحابتدائًمزدوجZ46570216/03/1990أزٌلً المنعم عبد8663204

ناجحابتدائًمزدوجZT16213620/08/1994مرشد هجر8673693

ناجحابتدائًمزدوجCB15256001/01/1979الوطاف زهرة8684990

ناجحابتدائًمزدوجCD10823401/01/1985شفٌع عادل8694791

ناجحابتدائًمزدوجCB25278117/02/1988الحسناوي هشام8704696

ناجحابتدائًمزدوجCC1291401/01/1979الٌحٌاوي االدرسً بشرى8711142

ناجحابتدائًمزدوجD98736711/12/1994بوشٌر أمٌمة8724237

ناجحابتدائًمزدوجDJ1560513/05/1990بحلحال سوكٌنة8734465

ناجحابتدائًمزدوجMJ259510/10/1993ضابت سارة8744802

ناجحابتدائًمزدوجD53565501/01/1982الحودر أسماء8753976

ناجحابتدائًمزدوجCD9304408/05/1985زٌنب الطالب بن8763536

ناجحابتدائًمزدوجCN 423216/01/1993لحبٌبً مرٌم8771948

ناجحابتدائًمزدوجD53224812/05/1978المٌمونً سناء8784766

ناجحابتدائًمزدوجD63002318/09/1981هال سلوى8793403

ناجحابتدائًمزدوجCB29222818/01/1993حورٌة ازكاغ8801855

ناجحابتدائًمزدوجcd50890606/04/1992شومن رجاء8812041

ناجحابتدائًمزدوجC94042328/05/1982االدرٌسً الهام8822289

ناجحابتدائًمزدوجcd39516110/11/1988األصفر خدٌجة8832660

ناجحابتدائًمزدوجZT14528419/02/1994الجناتً أحمد8843269

ناجحابتدائًمزدوجC91319628/09/1984العمرانً خدٌجة8852263

ناجحابتدائًمزدوجCB28879026/02/1994الطاٌش احسان8862368
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجCD24091623/08/1989الحجامً زٌنب8872343

ناجحابتدائًمزدوجZ43941615/07/1988الربلى فاطمة8883395

ناجحابتدائًمزدوجZT6542415/04/1989كماز هشام8894962

ناجحابتدائًمزدوجD74894813/10/1994بوسعٌد غزالن8901106

ناجحابتدائًمزدوجC93128415/10/1981ناشط ٌوسف8912184

ناجحابتدائًمزدوجCD23557821/01/1990الحمدانً محمد8922519

ناجحابتدائًمزدوجZ14684601/01/1969بنٌعش السالم عبد8934527

ناجحابتدائًمزدوجjd5275801/10/1989خبان الحسٌن8944289

ناجحابتدائًمزدوجZG 11139201/03/1993الماللً فتٌحة8952581

ناجحابتدائًمزدوجDA8231912/12/1993أدراوي كرٌمة8961081

ناجحابتدائًمزدوجZT10769218/03/1992خرمامة سهام8974178

ناجحابتدائًمزدوجZ55368818/06/1994بغوس أمٌمة8981882

ناجحابتدائًمزدوجC97194410/07/1982اقنٌقن ولٌد8994409

ناجحابتدائًمزدوجD83350224/01/1995لعروسً إٌمان9001077

ناجحابتدائًمزدوجDA4915703/09/1980الٌعقوبً نوال9014462

ناجحابتدائًمزدوجZ46750124/01/1991زهور  العباس9024851ً

ناجحابتدائًمزدوجCB 26172024/08/1988تفاح فاطمة9031646

ناجحابتدائًمزدوجCD16462014/03/1989الرٌاض محمد9041224

ناجحابتدائًمزدوجCD32356610/10/1989األزعر أمٌن9051389

ناجحابتدائًمزدوجCD32756025/09/1993صالح زٌنب9064299

ناجحابتدائًمزدوجcd50564504/01/1990الراٌس صفاء9072352

ناجحابتدائًمزدوجJA7069731/12/1979اغوثان الحق عبد908100072

ناجحابتدائًمزدوجCD20693104/06/1991صباحً الزهراء فاطمة9094223

ناجحابتدائًمزدوجV28668407/07/1989معجً مٌنة9102665

ناجحابتدائًمزدوجZ34732030/03/1981محمد البنون9114509ً

ناجحابتدائًمزدوجCD 13507801/01/1988اإلدرٌسً إبراهٌم9122146

ناجحابتدائًمزدوجCU9765901/01/1972فحفوح رشٌدة9133991

ناجحابتدائًمزدوجZ52030011/06/1989بوزٌانً فدوى9144749

ناجحابتدائًمزدوجCB20208127/07/1983سهلً سمٌرة915100057

ناجحابتدائًمزدوجCD40028309/06/1989شوكري ندى9164961

ناجحابتدائًمزدوجcd52039428/07/1992الشاٌب مرٌم9173566

ناجحابتدائًمزدوجD98342111/03/1991سلٌمان موخ9181476ً

ناجحابتدائًمزدوجZ47182917/01/1991بوعسرٌة نوال9193141

ناجحابتدائًمزدوجZ47215715/12/1990شنٌتاح زكٌة9201499

ناجحابتدائًمزدوجZT10666901/01/1992المرابح الزهراء فاطمة9211813

ناجحابتدائًمزدوجZT3800015/09/1989الزراري طارق9221113

ناجحابتدائًمزدوجZT9058109/12/1990الوزانً سلوى9234966

ناجحابتدائًمزدوجC70954224/05/1974روٌسً العزٌزة9244706

ناجحابتدائًمزدوجz46122412/12/1990المالك حجٌبة9252867
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مكناس–      بجهة فاس 
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2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجUC9846501/01/1982ناصري الرزاق عبد9261886

ناجحابتدائًمزدوجCD13619708/07/1990حسنً أزمً مروى9274195

ناجحابتدائًمزدوجCD14615529/02/1984العلوي امال928100079

ناجحابتدائًمزدوجCD23586604/11/1990أسماء الوردان9291229ً

ناجحابتدائًمزدوجZ21261325/12/1977توٌتً الدٌن نور9303951

ناجحابتدائًمزدوجZT14540204/06/1994ٌسرى رزوك9312781

ناجحابتدائًمزدوجCD41457201/01/1992الحمداوي واصل9323294

ناجحابتدائًمزدوجOD2862110/08/1983المسكادي اكرام933100032

ناجحابتدائًمزدوجZT11219620/09/1990راشق فتاح9343664

ناجحابتدائًمزدوجI52721827/02/1983لعنكري غزالن9354021

ناجحابتدائًمزدوجCN1147127/05/1994حجٌج أٌوب9364724

ناجحابتدائًمزدوجC65790025/09/1974حنٌن أمٌنة9374975

ناجحابتدائًمزدوجDC2886429/05/1993بودخان سهام9384463

ناجحابتدائًمزدوجDN947901/08/1989الملوكً الزهراء فاطمة9393636

ناجحابتدائًمزدوجZ46948221/01/1991ادرٌوش نورة9404403

ناجحابتدائًمزدوجZT12767704/05/1993الهواري سعٌدة9414358

ناجحابتدائًمزدوجCD53015603/07/1992واحً سفٌان9423417

ناجحابتدائًمزدوجZT11115223/10/1992بركلة الصمد عبد9432940

ناجحابتدائًمزدوجCB26746626/05/1990الزهراء فاطمة سوس9444591ً

ناجحابتدائًمزدوجCD22851714/10/1991العمال وفاء9453691

ناجحابتدائًمزدوجC50924205/03/1976حسنً الحسنٌة9464726

ناجحابتدائًمزدوجCB28796716/05/1994الطابق حسنة9474989

ناجحابتدائًمزدوجCD42504217/12/1991الوردي زٌنب9485008

ناجحابتدائًمزدوجCD60684212/04/1992ولٌوي محمد9491975

ناجحابتدائًمزدوجD77527210/06/1992العود أمٌن9503098

ناجحابتدائًمزدوجcb27242303/07/1992شكري حنان9514695

ناجحابتدائًمزدوجCB24374615/11/1988عوام غزالن9524537

ناجحابتدائًمزدوجCD19516413/01/1993الطالبً لمٌاء9532544

ناجحابتدائًمزدوجCD54018205/06/1993قباج سمٌة9542571

ناجحابتدائًمزدوجD69357719/04/1988هدون سعٌدة9554913

ناجحابتدائًمزدوجCD26055214/07/1994تبعٌرت فدوى9562878

ناجحابتدائًمزدوجCD35327718/03/1991الحسنً امزٌان محمد9573612

ناجحابتدائًمزدوجCB27768723/12/1992رامً محمد9583154

ناجحابتدائًمزدوجVA11199413/03/1991ساكة بن حسناء9591026

ناجحابتدائًمزدوجZ52122620/03/1987المغاري رجاء9603651

ناجحابتدائًمزدوجD96531506/09/1995حدا سناء9611446

ناجحابتدائًمزدوجC29094130/11/1970العلمً سعٌد9624210

ناجحابتدائًمزدوجZ46983630/08/1990شربوب الزهراء فاطمة9634269

ناجحابتدائًمزدوجCN1166804/08/1994دحمانً سعاد9642659
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مكناس–      بجهة فاس 

القرار المطلوب السلك المطلوب التخصص

2016 نونبر

الناجحٌن الئحة *  *

ت ر
 رقم

االمتحان
االزدٌاد تاو ت ب رالنسب و اإلسم

 جمٌع)        والتأهٌلً اإلعدادي بسلكٌه الثانوي  و المزدوج االبتدائً للتعلٌم بالنسبة عقود بموجب التوظٌف مبارٌات

( التخصصات

ناجحابتدائًمزدوجZ 30037112/09/1978بوعاطٌل لطٌفة9654983

ناجحابتدائًمزدوجZ42665927/07/1987سنون أسماء9664544

ناجحابتدائًمزدوجcb29634701/01/1995الوزانً الكبٌر عبد9671512

ناجحابتدائًمزدوجZ56498005/08/1995الصادقً كوثر9682737

ناجحابتدائًمزدوجC51281317/02/1977كهٌم ابراهٌم9694451

ناجحابتدائًمزدوجCD40086512/03/1989الرقٌقً أحمد9703874

ناجحابتدائًمزدوجVA7200229/03/1980بوحمٌدي نزهة9712938

ناجحابتدائًمزدوجZ34209721/10/1979القادر عبد بورمطان9724292

ناجحابتدائًمزدوجC71023925/06/1977رشٌد العبدٌوي973100066

ناجحابتدائًمزدوجCC1403621/09/1980القاط مٌنة9743737

ناجحابتدائًمزدوجCD23342818/09/1989فزاز حسام9753647

ناجحابتدائًمزدوجCD24297805/03/1990المٌداوي فؤاد9761619

ناجحابتدائًمزدوجZ37909029/01/1982البوهالً منعم9774059

ناجحابتدائًمزدوجCD55582930/07/1995بلعامري لمٌاء9781180

ناجحابتدائًمزدوجz37765310/04/1984محموح حنان9793273

ناجحابتدائًمزدوجCN 221401/01/1992مزٌانً رشٌد9804720

ناجحابتدائًمزدوجCD55039714/12/1994رحو لٌال9812080

ناجحابتدائًمزدوجCD46089211/07/1985ٌونس أبً كوثر9822900

ناجحابتدائًمزدوجD56263809/06/1982لفقٌر سعٌد9834578

ناجحابتدائًمزدوجCD23738130/03/1993سٌفاط مرٌة9843409

ناجحابتدائًمزدوجCD33757315/05/1991الوهاج نجوى9854187

ناجحابتدائًمزدوجCD36933015/10/1990الزغاري فاطمة9862948

ناجحابتدائًمزدوجZT10031604/11/1989الزاكً امٌن9872652

ناجحابتدائًمزدوجCD22050910/05/1987الدوٌشً القادر عبد9882098

ناجحابتدائًمزدوجVA11876608/01/1994سلوى اوبولعٌد9891169

ناجحابتدائًمزدوجCD24255928/02/1988منٌر االكرٌن9901722

ناجحابتدائًمزدوجCN523623/06/1992احكوض فاطمة9914413

ناجحابتدائًمزدوجZ28777210/02/1973الجوالً فاطمة9924773

ناجحابتدائًمزدوجCN669618/11/1992الحسٌن بن أمٌنة9932052

ناجحابتدائًمزدوجC69953301/02/1975الحجً هشام994100064

ناجحابتدائًمزدوجCD39546728/11/1989الهواري مرٌم9952240

     


