
(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

االجتماعياترشٌدبال7901001425609
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياتحفٌظأشتكاح7901002426150
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياتٌاسٌنمورشٌد7901003426285
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياترشٌداكٌا7901004426428
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياتالدٌن صالحلٌٌات7901005427068ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

7901006427373
 عبد اٌت

الرحمان
االجتماعياتعادل

الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياتمٌلودالكرانزة7901007428137
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياتشرؾأزناك7901008428804
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياتدنونسمٌرة7901009428871
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياتٌوسؾالعالل7901010429542ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياتمحمدنوح7901011430135ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء
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رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتامٌن محمدالناج7901012430192ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياتٌاسٌنمساعد7901013430194
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياتلبنىالزوٌن7901014430259
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياتملٌكةقنور7901015430719
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياتعبدااللههدٌم7901016430793
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياتخدٌجةلهدى7901017430815
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياتمحمدبوعجول7901018430842
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياتاٌوبلمع7901019431102ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياتمحسنالدهٌش7901020431514
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
1

االجتماعياتأٌوبلحسٌك7901021431523
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

االجتماعياتلٌلىفرج7901022433508
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2
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2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياترشٌدةوزوض آٌت7901023433736
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

اسمٌهر7901024433952
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

االجتماعياتعبدهللاوٌزان7901025435272
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

االجتماعياتٌوسؾكراندي7901026435772
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

االجتماعياترشٌدالهمام7901027436576
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

االجتماعياتمحمدحٌد أٌت7901028437389
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

االجتماعياترشٌدالمرابط7901029438587
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

االجتماعياتمعاذبوعدٌن7901030439070
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

االجتماعياتنورةالشمٌط7901031439606ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

االجتماعياتٌاسٌنبقاع7901032439643
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

االجتماعياتجوادحمدي7901033439831
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2
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القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتنادٌةأبوالزهور7901034440301
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

االجتماعياتخالدعامري7901035440407
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

االجتماعياتالمهديطٌر7901036440633
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

االجتماعياتمرادالمنور7901037440658
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

االجتماعياتمحمدلحسن اٌت7901038440943
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

االجتماعياتصارةبنٌاس7901039441026
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

االجتماعياتالجلٌل عبدبنعلوان7901040441099
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
2

االجتماعياتملٌكةأندجار7901041441362
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتمصطفىاصباح7901042441537ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتابراهٌمحبٌب7901043441799ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتحسناءحوران7901044441837
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتكمالكربال7901045442604ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتٌحًاالدرٌس7901046442694ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتابراهٌمالفٌؾ7901047442760
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتلالؼٌتةالبوعٌش7901048443115ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتاالله عبدبالعامري7901049443208
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتفاتحةبوهنانة7901050443339
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتٌوسؾسطور7901051443585
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتفاطمةسدرة7901052443638
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتسعٌدامخزو7901053443934
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتنادٌةالسابق7901054444053
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتالكبٌرةالرزٌق7901055444478ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتعلًالحوري آٌت7901056444636
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتمرٌمالطٌب7901057444913
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتالعزٌز عبدبوشكارة7901058445219
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتفاطمةأكزٌلو7901059445231
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتبشرىنورالدٌن7901060445346
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
3

االجتماعياتاسماعٌلالراشٌدي7901061445626
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياتمحمداحدٌدوا7901062445839
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياترشٌدالحاضري7901063445953
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياتادرٌس مواليالملوع7901064446238
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياتاكرامالمنصور7901065446722
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياتمصطفىاشرك7901066446865ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتحنانحمداش7901067447186ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياتخدٌجةعجٌب7901068447570
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياتعبدالكبٌرالٌزٌدي7901069448133
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياتودادباروك7901070448634
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياتعٌسىاوراغ7901071448841
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياتجوادالمنسوؾ7901072449523
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياتعصامابجاو7901073449566
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياتٌونسحمو أٌت7901074449654
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياتسفٌاناعراب7901075449839
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياتعبدهللاإٌرفان7901076449921
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياتالمهديلمخزن7901077449922ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتهدىلبحر7901078450263
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياتاسماعٌلالمجدوب7901079450914
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياتالجلٌل عبدبوٌحٌى7901080451931
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
4

االجتماعياتمحمدطالب اٌت7901081452135
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياترحمةاشكون7901082452270
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياتطه أحمدالعروب7901083452436ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياتٌوسؾالزخنٌوي7901084452614
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياتاسماعٌلالعامل اٌت7901085452940
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياتوفاءدٌناوي7901086452982
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياتطـــــاموجـــــواد7901087453895
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياتجمٌدجكا7901088454887
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

Page 8/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتزاٌدالسعدي7901089454963
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياتالعربًبلحداد7901090455194
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياتمصطفىلبرص7901091455435
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياتمنىقاص7901092455872ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياتأناسالشعٌرة7901093456927
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياتزٌنبنجٌم7901094457118
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياتسعٌدالمعطاوي7901095457163
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياتعزالدٌنعثمان أٌث7901096457177
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياتالرٌحانًنزهة7901097457423
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياتاشرؾوعزٌز7901098457598
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياتودادوعزٌز7901099457708
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتعمرالنكر7901100457728
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
5

االجتماعياتاللطٌؾ عبدامبارك أٌت7901101458172
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتالدٌن نورلمتوك7901102458281ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتالرزاق عبدالزواج7901103458440
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتسهامباعو7901104458793
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتالمهديمتعفٌؾ7901105458834
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتخولةالدائسة7901106458989
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتؼزالننسمة7901107459212
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتحفٌظبوحرش7901108459426
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتابتسامبوازروا7901109461456
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتٌاسٌنلمدك7901110461689
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتالرحٌم عبدازؼور7901111461762
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتمصطفىمومن7901112462064
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتسفٌان محمدالشحٌح7901113462235
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتحنانالنكاع7901114462619
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتحفٌظةبوحس7901115462716ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياترضىبوالوردي7901116462963
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتمحمدوحلٌم7901117463321
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتالسعدٌةبنخلوق7901118463646
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتحكٌمةوهب7901119463791ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتاللطٌؾ عبدباري7901120463926
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
6

االجتماعياتحمٌدموسى7901121464255
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتحسنمساعد7901122464398
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتٌوسؾبوحرٌرة7901123465100
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتخضٌريالحلٌم عبد7901124465435
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتالناجًالصبار7901125465470
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتسناءالمسماح7901126465854
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتحبٌبةهنان7901127466133
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتاسامةلعراج7901128466168
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتالرزاق عبدالشعاٌب7901129466283ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتالصمد عبدلمؽور7901130466671
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتجمالاالزهري7901131467202
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتعبداإللهالبٌد أٌت7901132467706
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتأمٌمةالنطاك7901133467865ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتإدرٌسقبل7901134467909ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتخالدروان7901135468959
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتٌاسٌنبامو7901136468976
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتنورالدٌنؼزالن7901137469108ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتالمصطفىالدٌن لسان7901138469909
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتعبدالرحٌمبوكزار7901139470206
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتالدٌن نورالفال7901140470342ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
7

االجتماعياتمحمدمخٌار7901141470535
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتسناءالبعمران7901142470609ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتخالدمشطار7901143470969
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمباركالزفراري7901144471040
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتلبنىلحرش7901145471126
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتمحمدؼفٌر7901146471562
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتسفٌانابرام7901147471789
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتفاطمةالمالك7901148471959ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتهشامالشراف7901149472870ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتمصطفىبنٌجة7901150473410
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتالواحد عبدأكناض7901151473549
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتأسماءالمعموري7901152473575
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتاٌمانالكتاوي7901153473886
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتمحمدالجوهري7901154474608
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمحمدبؽرور7901155474709
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتأمٌمةشفٌق7901156475440
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتحكٌمةأبوالٌتٌم7901157476149
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتزٌنبالفاضٌل7901158476629ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتزهرةالعوك7901159476645ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتصالحالناكودي7901160477021
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
8

االجتماعياتحفٌظةبخٌبخ7901161477342ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

االجتماعياتالرحٌم عبدالتوم7901162478615ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

االجتماعياتعائشةعوان7901163478748
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

االجتماعياتالسعٌدلكناوي7901164479729
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

االجتماعياتتوفٌقعدٌة7901165479781
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتوٌدٌانحماما7901166479888
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

االجتماعياتٌاسٌنازرورة7901167480150
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

االجتماعياتعبدالرحٌمالعاطف7901168480566ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

لعزٌري7901169480772
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

االجتماعياتزهرةاومزان7901170480869
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

االجتماعياتسالمةالمداح7901171480923
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

االجتماعياتفوزٌةاشوان7901172481742
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

االجتماعياتحنانزٌتون7901173481924
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

االجتماعياتابراهٌمالحازم7901174482265ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

االجتماعياتالحسنحدو اٌت7901175482579
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

االجتماعياتابراهٌمالعباس7901176482823ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتٌوسؾالقنطرة7901177483038
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

االجتماعياتمونىاخوٌل7901178483441ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

االجتماعياتزٌنباعوٌد بن7901179483519
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

االجتماعياتخالدأبوالصؽرى7901180483793
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
9

االجتماعياتاٌوبفاضل7901181483839
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتعفاؾمسعودي7901182484734
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتالمهديلحمر7901183485037
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتوحٌدالوحٌدي7901184485042
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتعادلفاخر7901185485091
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتخامساكرٌران7901186485250
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتالفتاح عبدلؽلٌظ7901187485332
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتأشرؾامستك7901188485414
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتبشرىوزراري7901189485452
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتابتسامالوال7901190485557ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتاسماعٌلالرفٌق7901191485673
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتسعادلعزاٌز7901192486293
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتالحسنبودالعة7901193486561
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتاالله عبدالبرٌك7901194486713ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتصفاءحجاج7901195487186ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتمرٌماللوٌزي7901196487259
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتالعزٌز عبدالرقٌق7901197487657
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتسمٌرمكورس7901198488568
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتخدٌجةالعنتوم7901199488749
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتعلًادهمو7901200488829
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
10

االجتماعياتنورالدٌنبعال7901201489940
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتأحمدالخضٌر7901202490049
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتحسنؼفور7901203490431
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتسناءراحل7901204490437
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتابراهٌماعلوان7901205490587
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتالمٌاللًنورة7901206490641
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتمحمدبوسالم7901207491275
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتأمٌمةموجان7901208491389
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتلٌلىالعروم7901209491639
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتنسٌمةاعراب7901210491898
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتفاضمةالعبار اد7901211492058
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتنعٌمةالٌوسف7901212492861ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتلٌلىلهالل7901213493218
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتنعٌمةالحموم7901214493419ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتؼٌزالنمهل7901215493789ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتهشاممجوار7901216494228
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتالصادق عبدالطٌب7901217494244ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتحسناءالتوٌك7901218494324ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتٌونسلمنع7901219494582ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11

االجتماعياتمرٌمالبورك7901220494679ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
11
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمحمدصالح7901221495468ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتإسماعٌلالكوٌط7901222495697
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتالفتاح عبدالمعطاوي7901223495741
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتنجاةالبرك7901224496104
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتسعٌدب7901225496223ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتسمٌةالعطاري7901226496293
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتشٌماءالقشاش7901227496816
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتحنانالناصري7901228497907
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتالحكٌم عبدحدي7901229498652
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتالحسٌنموكرٌس7901230498994
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتابراهٌمالحمٌم7901231499617
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياترابحةالؽلوات7901232499680
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتتوفٌقاشناؾ7901233500044
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتؼزالنالقاضً اٌت7901234500512
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتسعٌدالساٌح7901235500614
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتأسامةالعامري7901236501279
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتمرٌمشوق7901237501352ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتمنعمبنعٌس7901238501395
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتمحمدهللا فتح7901239501551
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتبدٌعةلطٌؾ7901240502188
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
12

االجتماعياتفؤادبوهادي اٌت7901241502208
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتمرٌمالرمل7901242502274ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتتوفٌقالجود7901243502569
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتنزهةالخالدي7901244502729
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتمعادمنصوري7901245503080
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتمحمدالسوسن7901246503598ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتالمهدياالبٌض7901247503723
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتالتوفٌقالحسناوي7901248503799
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتأمالالعلوي7901249503936
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتخالدالزاوٌت7901250503937
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتالحسنبوؼالم7901251504340
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتٌونسزٌاد اٌت7901252504551
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتملٌكةجاطة7901253505005
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتعثمانالعسل7901254505511
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتكمالبوسكور7901255505589
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتعمرابكور7901256505660
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتعزٌزافٌحة7901257505677
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتبشرىاشنٌتفة7901258506140
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتموسىمعطاوي7901259506341
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتمحمدترناتة7901260506556
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
13

االجتماعياتعمربوفقٌر7901261507079
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتالحسنجمال7901262507315
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتعبدهللابلوش7901263507954
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتمحمدالوصٌط7901264508243
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمصطفىمازٌد7901265508832
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتلحسنبوفكر7901266508900
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتؼزالنالرباط7901267509496ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتٌاسٌنباهري7901268509920
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتحٌاةالمكاوي7901269510194
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتاٌوبعزى7901270511098
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتبشرىزٌانة7901271511174
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتوفاءالقالل7901272511258ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتالهادي عبدعدي أٌت7901273511447
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتمحمدالكنٌش7901274511459
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتسعادباكناو7901275511524
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمصطفىالدباغ7901276511622
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتزهٌركمال7901277511945
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتخدٌجةهٌنوص7901278512584
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتالهامزوهري7901279512653
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتأحمدلمعلم7901280512828ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
14

االجتماعياتالصوتًامٌنة7901281513897
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتمحمدالوزان7901282514567ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتؼزالنشتوي7901283514671
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتعبدهللاالعمران7901284514786ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتصفاءنشاوي7901285514885
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتإكراموالضاي7901286515099
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتعبدالهاديالنوار7901287515336
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتؼزالنالحمداوي7901288515352
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتزكرٌاءلخضر7901289515430
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتكبٌرةالصوٌري7901290515611
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتفاطمةالسوس7901291515642ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتٌونسعناب7901292515909
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتإسماعٌلعزٌز7901293515963
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتنورالدٌنفاضل7901294516070
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتمرٌمازكرار7901295516673
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتالرحٌم عبدالناج7901296516771ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتحورٌةالربٌب بن7901297516855
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتامٌنةالبدان7901298517297ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتالعربًبنشلٌخة7901299517375
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتالصمد عبدحماد أٌت7901300518009
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
15

االجتماعياتسعٌدفاضل7901301518015
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعياتبوشرىزٌتون7901302518805
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعياتحسنرضامات7901303519054
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعياتخدٌجةهللا العاط7901304519135ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعياتالرحٌم عبداحماد اٌت7901305519292
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعياتلحسنمزت7901306519363ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعياتعبدااللهالخٌل7901307519761ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعياتالمهدياهروش7901308519876
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتحسنختار7901309520026
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعياتنورالدٌنوشن أٌت7901310520117
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعياتعبدالواحدبرز7901311520426
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعيات.عبدالعزٌز.ادرع7901312520435
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعياتالحسٌنالساٌح7901313520504
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعياتزهٌرةالبهات7901314521024
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعياتمحمدبنخٌرة7901315522138
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعياتٌاسٌنالتائب7901316522146
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعياتنزهةاعوٌنت7901317522714ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعياتمرٌةالمسفاوي7901318522909
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعياتٌوسؾ مواليالكعبة7901319524404
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتحسناءوسكسو7901320524759
الثاًوٌت التأهٍلٍت الفقٍه هحود 

(سٍدي ٌوسف بي علً)بٌبٍي 
16

االجتماعياتالحسٌنبورحٌم7901321525168
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتحمزةاكوك7901322525180
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتالمصطفىعباد7901323525556
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتكمالرزٌن7901324525989
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتسناءالنعٌم7901325526137
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتاسماعٌلبوركبة7901326526184
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتسناءشرٌق7901327526856
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتالكبٌر عبدالتجان7901328527390ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياترشٌدأباعل7901329527612ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتجمالكرٌم7901330527832
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتأشرؾمبارك حٌداء7901331529632
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتلمٌاءالقصراوي7901332529698
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتعزٌزفردان7901333529731
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتمعادعزم7901334529780ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتحسناءبوعاللة7901335529912
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتعبدالفتاحلفضٌل7901336529948
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتاحمدرضا7901337530123
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتعادلصناك7901338530194
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتجمٌلةنزٌه7901339530238
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتالحسنالؽراف7901340531306ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
1

االجتماعياتاللطٌؾ عبدمنقار7901341531469
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتبلخٌرالطٌفور7901342531547
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتخالدالرمٌق7901343532119ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتعادلزرمون7901344532376
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتلحسناقوري7901345532740
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتالحق عبدالناصري7901346532761
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتٌوسؾالقوقدي7901347533154
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتعبدالعزٌزلبحر7901348533160
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتمرٌمبندحان7901349533536
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتعالً محمدابرٌكة بن7901350533965
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتاسماعٌلباحدو7901351534116
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتالحق عبدمحفوض7901352534302
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتاحمدبٌرواٌن7901353534319
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتنورالدٌنمرار7901354534851
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتعبدالهاديالتزكٌن7901355535176ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتشرٌفةرشٌد7901356535221
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتالرزاق عبداحمن7901357535677ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتحمٌدالصنهاج7901358535735ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتسهامبنعوٌدات7901359536295
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتالفتاح عبدالعالٌة7901360536349
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
2

االجتماعياتعبدالحقلمام7901361536409
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياتاحسانتوام7901362536696ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياتأمٌنالناجم7901363536765ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتشٌماءبربٌر7901364536910
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياتلٌلىقنور7901365536998
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياتسامٌةالمسٌاح7901366537453
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياتمروانحسنٌوي7901367537516
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياتمحمدالطالب بن اهل7901368537653
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياتعبدالعاطًالبصل7901369537842
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياتالحسٌنكناٌش7901370538518
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياتنزهةبلعٌشة7901371538536
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياتنعٌمةاحسو7901372538705
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياترضوانبوه7901373538751ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياتمحمدالعراس7901374539329ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتخدٌجةحٌات7901375540369ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياتنسرٌنبومهاوي7901376540464
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياتمحمدرضى7901377540604
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياتزٌنبالهداوي7901378540690
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياتالحسٌنالناكٌل7901379540840
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياتحسنسٌك7901380541020ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
3

االجتماعياترشٌدلبروزي7901381541189
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتسهامالرابح7901382541331ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتمحمدؼرب7901383541676ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتسناءالشناق7901384542190
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتلطٌفةحنان7901385542538ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتالهادي عبدمورو7901386542572
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتفاطمةبنٌحٌا7901387543250
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتالمصطفىبلحٌط7901388543345
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتاإلله عبدلحسٌن7901389543609ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتخدٌجةأمزٌل7901390543949
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتابراهٌمالوال7901391544462ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتنورةبكار بن7901392544465
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتمحمدالمعزي7901393544584
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتلحسنزوٌت اٌت7901394544838
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتمحمدراسخ7901395545768
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتٌاسٌنتزارن7901396546176
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتالؽنً عبداحنٌش7901397547169
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتأٌوبخ7901398547442ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتٌونسبان7901399547849ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتنادٌةلشكر7901400548592
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
4

االجتماعياتعمربومنٌر7901401548885
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياتأشرؾمٌسرة7901402549207
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياترشٌدبولعود7901403549239
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياتهاجرحراش7901404549389
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياتعماراهٌاض7901405549675
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياتعديشٌشة7901406549832
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياتنادٌةالقرفل7901407550944ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتهندوزرن7901408550999
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياتعادلبلعرم7901409551025
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياتالشروقًسناء7901410551027
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياتٌونسشبوب7901411551718
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياتأمٌنةحافظ7901412551815
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياتفٌروزالؽلٌم7901413551855ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياتفٌصلبنلعشٌر7901414551904
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياتالصمد عبدسعدالدٌن7901415552155
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياتلطٌفةزهٌر7901416552648
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياتبشرىالبٌضاري7901417552864
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياتعادلجاهل7901418552911
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتعائشةعراس7901419553396
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياتالحسٌنلمعلم بن7901420553636
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
5

االجتماعياتالخالق عبدالطالب7901421554002ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

االجتماعياتٌاسٌنبعل7901422554090ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

االجتماعياتالدٌن عزالبرن7901423554971ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

االجتماعياتكرٌمةجالل منصوري7901424555406
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

االجتماعياتالرزاق عبدسالمة7901425556005
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

االجتماعياتأحالممعموري7901426556348
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

االجتماعياتخدٌجةالزبٌر7901427557220
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

االجتماعياتجوادأكرندي7901428558046
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

االجتماعياتالكرٌم عبدالزٌتون7901429559156ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتٌدٌرامرؼن7901430560008
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

االجتماعياتالعالً عبداجمور7901431560746
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

7901432560857LAGRIDAHASNAاالجتماعيات
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

االجتماعياتٌونسعكراش7901433561082
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

االجتماعياتمحمدقاسً اٌت7901434561166
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

االجتماعياتالمهدياصوي7901435561468
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

االجتماعياتنورالدٌنالحباش7901436561749
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

االجتماعياتهللا عبدبوزدو7901437562223
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

االجتماعياتمحمدجبل7901438562470ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

االجتماعياترشٌدةخرٌط7901439562673
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6

االجتماعياتحسنالمحمدي7901440563369
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياترشٌدالمنصوري7901441563450
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياتفاطمةاربٌب7901442563702
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياتنادٌةلحمٌدي7901443563794
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياتمرادجالل7901444565155
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياتعلًلبوٌه7901445566005ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياتجسنالهوس7901446566337
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياتسعادحازم7901447567313
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياتسفٌاناسبول7901448567410ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياتأٌوبأعالو7901449567505
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياترشٌدبً با ابن7901450567778
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياتمحمداصمٌم7901451568162
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتٌوسؾاخشاش7901452569531
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياتحماديالناج7901453569793ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياتالحسٌنبرك7901454569829ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياتٌوسؾالحوزي7901455569918
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياتالكرٌم عبدالمدافع7901456570928
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياتعادلالكرط7901457571078
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياتاحمدالشاكري7901458571105
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياتمحمدالمعناوي7901459571294
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

بنلهبٌلة7901460571313
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
7

االجتماعياتسناءالشكاري7901461572775
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياتمرادالجرٌدي7901462572970
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتفاطمةالشواي7901463573667
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياتمحمدحافظ7901464573755
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياتلحسنالمجاهد7901465574050
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياتالحسٌنالؽنتر7901466574983
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياتهشامبواركٌعة7901467575179
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياتعبدالرزاقالهاروش7901468575741
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياتفاطنةلطف7901469575846ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياتلحسنالمندٌل7901470577991ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياتأٌوبخدة7901471578108
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياتخدٌجةبوزٌد7901472578310
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياتمحمدشواش7901473578842
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياترشٌدةالحضري7901474579435
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياتفاضمةمحمود7901475579522
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياتحسنالسعٌدي7901476579695
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياتابراهٌمالعزوزي7901477579995
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياتاسماءالناهٌض7901478580078ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياتاٌوبالرضناوي7901479580232
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياترشٌدبلهرام7901480580370
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
8

االجتماعياتعبدالعزٌزبلحاج اٌت7901481580379
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتاللطٌؾ عبدعزوزي7901482580427
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتزكرٌاءالفرخ7901483580448
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتمنىبالخوٌرات7901484580545
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتدنٌاأحمل7901485580734ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتٌاسٌناعظٌم7901486580755
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتفوزٌةالؽازي اٌت7901487580860
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتالحسٌنالنجاري7901488581215
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتالمصطفىالشوط7901489581430ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتمحمدكدم7901490581883
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتعبدالكرٌمالعمران7901491581977ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتالمالك عبدبناجمة7901492582457
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتعمراقرٌمع7901493582482
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتالحسنأحزام7901494582747
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتٌوسؾالبوعزاوي7901495583161
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتسعٌدالشرع7901496583326ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتعبدالنبًشكري7901497584084
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتالرحٌم عبدبنهنا7901498584202
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتالمهديعٌاد7901499584435
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتفدوىصحراوي7901500584765
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
9

االجتماعياتاناسصردي7901501586442
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياتالوهاب عبدبامو7901502586493
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياتفردوسلحرش7901503586697
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياتامانمستاوي7901504586855
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياتبوجمعالشهٌد7901505588020
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياتمرٌممضٌوؾ7901506588114
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتسعٌدةمعطال7901507588384
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياترشٌداوفاتح7901508588742
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياتكوثرابورحٌم7901509589667
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياتالمهديبوزٌدي7901510590429
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياتمٌلوداوٌري7901511590730
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياتٌوسؾالمكوي7901512590769
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياتابراهٌمهباش7901513590870
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياتفاطمةالخدٌري7901514591714
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياتالحسنبولوز7901515592128
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياتسناءلقلش7901516592440
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياتفوزٌةكروج7901517594041
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتنوالالرقبة7901518594182
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياتٌاسٌنلمطاع7901519594514ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياتٌوسؾالبوستاوي7901520594788
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
10

االجتماعياتلحسناباحمو7901521595039
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتلالحسناءادؼوت7901522595738ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتحسنالزٌري7901523595901
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتسفٌانبومان7901524596389
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتالحسٌنبوتكزي7901525596423
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتمرٌمالداودي7901526596717
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتاللطٌؾ عبدكلداس7901527596722
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتخدٌجةالمطاع7901528596834ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

بلورٌدي7901529597115
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتمروانكروج7901530597876
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتفؤادعزٌز7901531598145
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتمحمدالحو بن7901532598286
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتزكرٌاءاحزمة7901533598578
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتشكٌبسراج7901534598917
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتالهادي عبدرجو بن7901535598971
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتسعٌدةالمنور7901536599532
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتعزٌزالفقٌر7901537600016
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتفاطمةبوعادل7901538600123
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتحسنزاوك7901539600355
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتاللطٌؾ عبدالكاس7901540601174
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
11

االجتماعياتالحسنالسعٌدي7901541602132
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياتمٌلودبوطهٌر7901542602407
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياتصفاءاألزرق7901543602915
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياتالصمد عبدفرٌد7901544603008
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياتالسعٌدوعال بال اٌت7901545604994
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياتاالله عبدانفلوس7901546605256
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياتالحسٌنالسنوس7901547605410ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياتالعربًالهواري7901548605670
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياتعبدالمومنوشن7901549605857
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياتمحمادراض7901550605950ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتاكرامالجبري7901551606100
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياتمحمدأوبٌدان7901552606102
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياتمٌنةناعم7901553606297
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياترشٌدالزعراوي7901554606979
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياتامٌنةاوه7901555607094ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياتحفٌظةاناصر علً اٌت7901556607132
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياتحسناءدٌدي7901557607231
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياترجاءقاشبة7901558607613
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياتكمالودٌع7901559607637
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياتخالدحربال7901560607658
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
12

االجتماعياتعزٌزحسٌن7901561607680
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمٌنةكرٌم7901562608454
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياتبدٌعةلكوٌس7901563608577
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياتحفصةالحمدون7901564608613ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياتجمٌلةالنحال7901565608680
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياتالمهديالعمري7901566609584
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياتمصطفىبلحمامة7901567609943
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياتحمزةحٌدا7901568610480
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياتٌونسشاٌبة7901569611060
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياتسعاداعرٌبان7901570611287
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياتفٌصلتربال7901571612022
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياتمرٌمبمحٌل7901572612069
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتخالداعقى اٌت7901573612141
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياتلوبنةبوعرفة7901574613777
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياترضىبٌكة7901575613824
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياتخدٌجةالسمالل7901576613892ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياتمرٌمالعباس7901577613990ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياتمونٌةرازق7901578614196
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياتعادلسربوت7901579614996
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياتطرٌقمساعٌد7901580615428
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
13

االجتماعياتحبًللكرٌم عبد7901581615609
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتلٌلىابها7901582615991
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتنورالدٌنالهالل7901583616213ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

Page 53/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمحمداالدرٌس7901584616411ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتمحمدزركان7901585617131ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتملٌكةصابٌر7901586617951
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتمصطفىلمؽاري7901587618047
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتمحمدالحطاب7901588618222
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتسعٌدالربع7901589618565ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتالرحٌم عبدالطوس7901590619244ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتنعٌمةؼزالن7901591619460ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتأسماءالعماري7901592619538
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتالحسٌنمرؼدان اٌت7901593619575
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتخلٌلمٌساوي7901594619912
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتالهامفوضٌل7901595619916
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتتجانًلشهب7901596619977
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتهشامقدور بنعل7901597620323ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتخدٌجةلحضر7901598620496
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتٌدٌرخترا اٌت7901599620765
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتسعٌداجباري7901600621030
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
14

االجتماعياتالمصطفىعدي7901601621439
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

االجتماعياتجمٌلةشردٌد7901602621724
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

االجتماعياتطارقرضواٌة7901603622135
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

االجتماعياتالعزٌز عبدوؼزن7901604624005
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

االجتماعياتجمالالسلٌمان7901605624119ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتعبدالصمداسكندر7901606624603
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

االجتماعياتالرحمان عبدالدمناتً بن7901607625125
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

االجتماعياتالعزٌز عبدحفص7901608625677
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

االجتماعياتالسعٌداسوالم7901609626183
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

االجتماعياتعتٌقةالتعروف7901610626456ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

االجتماعياتكوثرالكوش7901611627161
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

االجتماعياتأٌوبالشطٌب7901612627332ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

االجتماعياتمحمدتفؽٌت7901613627404
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

االجتماعياتطارقالشراض7901614627734ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

االجتماعياترشٌدةالبكري7901615628057
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

االجتماعياتمنصؾالكعاري7901616628234
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمحمدبوعنان7901617629714
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

االجتماعياتمرٌمموسى7901618629793
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

االجتماعياتالسالكةالكتٌؾ7901619629805
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

االجتماعياتنجاةلحٌان اٌت7901620629994
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
15

اندجار اٌت7901621630243
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
16

االجتماعياتمرٌممبارك7901622630502
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
16

االجتماعياتهللا عبدالشاهد7901623630928
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
16

االجتماعياتالجلٌل عبدالزٌن7901624631138
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
16

االجتماعياتحسنأحمو7901625631998
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
16

االجتماعياتالدٌن صالحزندي7901626632139
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
16

االجتماعياتامباركرحال7901627632380
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
16
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتٌاسٌنالحلوي7901628632897
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
16

االجتماعياتجعفرحلٌم7901629633349
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
16

االجتماعياتٌوسؾباحمو7901630633592
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
16

االجتماعياتنورالدٌنمنصور اٌت7901631634265
الثاًوٌت التأهٍلٍت هوسى بي ًصٍز 

(سٍدي ٌوسف بي علً)
16

الرياضياتمندٌرنصر7902001425014
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

الرياضياتأٌوببورزٌق7902002425110
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

الرياضياتنادٌةالعمري7902003425595
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

الرياضياتمحمدالطوس7902004425638ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

الرياضياتالجواد عبدالحاد اٌت7902005425937
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

الرياضياتفٌصلالطالب ابن7902006426116
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

بوسلهام7902007426292
 فاطمة

الزهراء
الرياضيات

الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتأنساسعاد7902008426571
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

الرياضياتاسماءادالمورٌد7902009426573
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

الرياضياترضازهٌر7902010426735
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

الرياضياتعزٌزازوٌتة7902011426943
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

الرياضياتمحمودشكاري7902012427143
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

الرياضياتعمادالقرش7902013427587ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

الرياضياتحسنالعسري7902014427740
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

الرياضياتزهٌرخمال7902015427761
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

الرياضياتمرٌمالمخنتر7902016427855
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

الرياضياتاللطٌؾ عبدأبضار7902017427874
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

الرياضياتٌوسؾاكرض7902018428021
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتالدٌن عمادالشٌخ أٌت7902019428112
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

الرياضياتسهٌلبٌوض7902020428977
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
1

الرياضياتأٌوبسرٌن7902021429227
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتأمٌنمعرٌب7902022429751
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتسلمىلبٌب7902023430099ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتأٌوببنحٌدة7902024430276
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتحنانزائرة7902025430351
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتزكرٌاءالصؽٌٌر7902026430368
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتاحمدشبٌب7902027430886
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتسارةبنجلواجة7902028431318
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتسارةجبران7902029431411
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتانسالوكٌل7902030431773ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتمحمداٌشو بن اٌت7902031432010
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتخولةقاس7902032435111ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتجمالأمدٌد7902033435661
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتالحسٌنالرصٌف7902034436200ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتمرٌمالطاهري7902035436532
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتعبدالصمدروشاد7902036436644
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتفاطمةدردوري7902037437414
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتخدٌجةالدٌب7902038437562ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتسناءالراحل7902039437931ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2

الرياضياتسناءاهدى7902040438089
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
2
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتشعٌبأشٌو7902041439007
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتنورالدٌنبٌك7902042439013
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتالمصطفىالناض7902043439039ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتحمزةسعد اال7902044441770
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتسعٌدعلواش7902045442422
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتنبٌلالبوهال7902046443747ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتفاطمةحبال7902047443998ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتالرحٌم عبدركٌك7902048444108
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتالمكًالبوهال7902049444120ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتٌاسٌنالزاوي7902050444539
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتاسماعٌلمرٌح7902051444928
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتبوشرةلمنبه7902052444933
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياترشٌدزروال7902053445992
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتمحمداشرك7902054446407ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتمرٌمازروال7902055446497
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتالحكٌم عبدالبداوي7902056446566
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتأٌوبلمعٌزي7902057446606
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتاإلله عبدالحاضٌري7902058446896
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتسمٌرةالحضري7902059447350
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتحجٌببوشة7902060447448
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
3

الرياضياتعبدالعالًجوحى7902061447751
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتعادللمدن7902062447802
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتمرٌمزكوث7902063447833
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتعثمانمالن7902064448144ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتالدحاسماء7902065448404
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتالكرٌم عبدالوقوري7902066448708
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتبوشعٌبقاسم7902067449080ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتامٌن محمدالسبٌس7902068449192
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتسكٌنةبلعضاٌل7902069449234ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتجوادالعفٌف7902070450301ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتاسماعٌلجمٌع بو اٌت7902071450350
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتسارةمجٌد7902072450475
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتوسٌمةالخنتوت7902073450595ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اشبان7902074450678ً
 فاطمة

الزهراء
الرياضيات

الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتعبدالصادقبوعواد7902075450777
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتخدٌجةؼٌت7902076451202ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتأنسمرات7902077451844
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتمحمداللبٌب7902078452983
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتعبدااللهدادة7902079453272
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتمصطفىكردي7902080453802
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
4

الرياضياتعصامحٌدوس7902081454203
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياتمعاذتفسوت7902082454856
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياتعمادمرشٌد7902083455029
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياتٌوسؾحمودا7902084455250
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتأمنٌةراجٌا7902085455276
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياتٌاسٌنالكصٌر7902086455533
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياتاسماعٌلالهواري7902087455960
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياتوجدانبومضل7902088456039
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياتمحمدحٌدار7902089457001
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياتٌاسرالنوٌحل7902090457354
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياتالمصطفىبالمعروؾ7902091457800
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياترضاالعٌساوي7902092457974
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياتصوفٌاسكوري7902093458116
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياتٌوسؾعقمان7902094458375ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياتمحمدحماد اٌت7902095458425
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

Page 66/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتاسامةباٌسان7902096458546
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياتالمصطفىماجد7902097459571
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياتمحمدقدور اٌت7902098459613
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياتاشرؾمعاش7902099459932
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياتاسماءسوام7902100460414
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
5

الرياضياتأحمدالعالم7902101460422ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتكرٌمةخربوش7902102461571
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتاسماعٌلاألٌوب7902103463593ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتخالدثالث7902104464093
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتاحمدالكرٌم7902105465202ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتعبدالعالًالدامون7902106466373
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتهجرالكاوط7902107466578
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتالمهديعزراوي7902108468456
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتٌوسؾاباجدي7902109468470
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتفاطمةبعزٌز7902110469413
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتٌاسٌنالبازٌن7902111469597ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتإٌمانسحمودة7902112469635
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتمرٌمبكلو7902113469737
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتعبدالؽفوربوصوؾ7902114470379
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتتوفٌقكوش7902115470463ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتمحمدالشتوي7902116470699
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتلحسنالفارس7902117471041ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتسعادزخا7902118471048
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتعماداسنان7902119471288
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتلمٌاءتٌشٌرا7902120471489
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
6

الرياضياتمحمدالساحل7902121471802ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتالكرٌم عبدالبؽدادي7902122472704
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتحمزةسوسان7902123472733
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتالعربًموجان7902124472737
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتٌونساملول7902125472831
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتنعٌمةفرحات7902126472833
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتاسماعٌلاعرابن7902127473339
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتحسنباعمو7902128474215
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتسارةفرح7902129475228ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتعبدالمالكلٌج7902130475985ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتالهامالؽزوان7902131476799ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتؼزالنالحوري7902132477390
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتخولةالطوس7902133477723ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتإسماعٌلعفٌؾ7902134477965
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتالمجٌد عبدالسلك7902135478649
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتسارةلعلو7902136478979
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتامالالهاشٌم7902137479929ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتالسالم روحمسكٌن7902138480593
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتمحمدالعامري7902139480680
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتعثمانحب7902140480696ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
7

الرياضياتسارةرٌحان7902141480859
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياتلحواداود بها اٌت7902142481702
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياتثورٌةالوراق7902143483616
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الحٌس7902144484142
 فاطمة

الزهراء
الرياضيات

الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياتفتٌحةبناوي7902145484345
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياتٌاسٌنالكٌز7902146484485
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياتٌوسؾاكزول7902147484690
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياتالعالً عبدالشرقاوي7902148484853
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياتخالدالطائع7902149485458
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياتخدٌجةبوعطٌرة7902150485941
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتعبدالرحٌممومن7902151486286
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياتسعٌدحمٌدي7902152486903
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياتمصطفىافقٌرن7902153487043
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياترشٌدبوجنان7902154487136
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياتٌوسؾالعالوي7902155487501
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياتمحمدوعزي7902156487619
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياتخدٌجةشفوع7902157488145ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياتالسعٌدمقور أٌت7902158488422
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياتحمزةالكرش7902159488563
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياتزهٌرتنضوفت7902160488755
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
8

الرياضياتمحمدبقدٌم7902161488773
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتحمزةقٌبال7902162489127
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

الرياضياتهناءالمعٌزي7902163489338
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

الرياضياتمحمدجناح7902164490152
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

الرياضياتوفاءالجضوري7902165490608
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

الرياضياتاسامةالخلؾ ابو7902166490920
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

الرياضياتخالدالقبون7902167491106
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

الرياضياتفؤادبالعزٌز7902168491174
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

الرياضياتعمررحمون7902169492452
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

الرياضياتزهٌراعب7902170493334ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

الرياضياتحمزةالبوه7902171494363ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

الرياضياتمحمدالبركان7902172495232ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتالجلٌل عبدالقائدي7902173495349
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

الرياضياتلمٌاءهات7902174496072ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

الرياضياتسفٌانمجراد7902175496775
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

الرياضياتالحً عبدشفاع7902176497108
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

الرياضياتحلٌمةبوطٌب7902177498377
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

الرياضياتالٌاسالعالم7902178499143ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

الرياضياتٌاسٌنرادٌد7902179499245
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

الرياضياتالحبٌببحدوش7902180499304
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
9

بوحدو7902181499667
 فاطمة

الزهراء
الرياضيات

الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياتعبدالعزٌزالمسعودي7902182499822
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياتمرواندوٌر7902183500530
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتالواحد عبداجلباب7902184500748
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياترضوانالعرفاوي7902185500993
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياتنورالدٌنالسٌاري7902186501740
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياترشٌدابااسحاق7902187501944
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياتفاطمةالشرع7902188503398
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياتمرادلؽرٌس7902189503673ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياتٌوسؾالكامل7902190503873ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياتالحسٌنالطالب اٌت7902191504097
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياتمرٌمشقٌق7902192504262
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياتمحمداللٌمون7902193505881ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياترضوانتراب7902194505895ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتنوفلشائق7902195506018
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياترشٌدالشاتل7902196506294ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياتكرٌمةالهتهوت7902197507162ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياتمحمدالدٌان7902198507559ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياتعزٌزةالمربوح7902199508441
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياتخدٌجةفرنان7902200508898
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
10

الرياضياتحسنبركوش7902201508940ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتمحسنعمر اٌت7902202509190
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتٌاسٌنتوٌلٌل7902203509264
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتخالٌدناه7902204509773ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتمحمدالسو7902205511465
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتعمروارٌد7902206511568
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتسناءاالصهب7902207513529
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتمحمدافتاح7902208514320
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتفٌصلاصاود7902209515660
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتجوادباري7902210515949
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتمحمدوطاهر7902211516006
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتابتسامالجزار اٌت7902212516630
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتعزٌزةلعوٌنة7902213517472
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتلحبٌبالرحال7902214518419ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتعبدالرزاقبوسلداي7902215518951
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتعبداللهالخدم7902216520062ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتابراهٌمبوح7902217521162
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتعبدالرحٌمالمالك7902218522087ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتٌونسالرحمان7902219523097ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتمحسنمخلص7902220524048
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
11

الرياضياتنادٌةباخوش أٌت7902221524074
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

الرياضياتكرٌمةبوجناح7902222524543
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

الرياضياتمحمدبنعمر7902223524989
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

الرياضياتالدٌن عمادبوحزام7902224525230
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

الرياضياتٌوسؾلعمٌم7902225525388
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

الرياضياتسارةلطٌف7902226525420ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

الرياضياتعائشةاعل7902227525742ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتمروةالشمام7902228525919ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

الرياضياتعبدالعزٌزنصر7902229525947
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

الرياضياتنورالدٌنموافق7902230525982
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

الرياضياتزٌنبعطرٌؾ7902231525983
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

الرياضياتلبنىإزٌك7902232526755ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

الرياضياتعادللعلٌج7902233527444
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

أقداد7902234527800
 الكرٌم عبد

نضال
الرياضيات

الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

الرياضياتٌسرىهزمٌري7902235527916
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

الرياضياتشاوؾٌاسٌن7902236528237
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

الرياضياتالدٌن بدرطنؽورت7902237529117
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

الرياضياتاٌوباركاٌك7902238529164
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتشعٌبخاضري7902239531472
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

هناد7902240533081
 فاطمة

الزهراء
الرياضيات

الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
12

الرياضياتزكرٌاءنافع7902241533690
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتمحمدملوك7902242534244ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتأسامةابٌدة7902243534250
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتالوهاب عبدالقطقوط7902244534371
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتمسعودعمران7902245534819
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتاٌوبعبو اٌت7902246535108
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتالٌاسصبح7902247535374ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتدنٌااشرٌج7902248535799
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتمحمدزؼري7902249536318
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتاٌمانالعادل7902250536953ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتبشرىبوازران7902251538045
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتأسماءالحزٌك7902252538074
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتعبدالرحٌمالفارس7902253539031ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتاكرامالدشري7902254539488
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتعبدالؽفورخٌرور7902255539503
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتمرٌمالؽرف7902256539899ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتسعٌدالزٌتون7902257540044ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتٌوسؾالخو7902258540890
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتعباسشكري7902259541895
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13

الرياضياتعمرالخروب7902260542054ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
13
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتمحمداولحسٌن7902261542645
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

فارس7902262542898
 فاطمة

الزهراء
الرياضيات

الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتسماحالباؼودي7902263543230
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتسارةالعباس7902264543248ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتراضًجدي بن7902265543274
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتمصطفىالصبار7902266543946
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتزوهٌردٌبس7902267544761
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتعادلالحوزي7902268545039
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتنبٌلصدق7902269545098ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتعبدالجبارزٌدوح7902270545200
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتاسماعٌلالهاظم7902271545209
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتمحمدالوردي7902272545315
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتٌوسؾاوعالٌلو7902273547321
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتاسماعٌلبوحودة7902274547480
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتأٌوببنشتٌة7902275548321
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتالدٌن نوراورٌك7902276548748
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتصفاءالجمل7902277549820ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتعمرالمزاهر7902278550685
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتخدٌجةالخضٌر7902279550896
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتٌاسٌنخمال7902280551023
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
14

الرياضياتفاطمةبتوؼى7902281552120
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتجمالالماهٌر7902282553142
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتمصطفىلعواف7902283554830ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتمحمدبالٌه7902284556249
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتالدٌن صالحالبحار7902285557509
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتالدٌن صالحالوراك7902286558776ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتٌاسٌنلحوٌدق7902287558873
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتخدٌجةعثمان بن7902288558892
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتعٌسىالحجاري7902289558980
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتعادلبوجة7902290559089
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتصالحةقدا7902291560046
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتٌاسٌنالطائع7902292560118
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتإسماعٌلالقرافل7902293560173ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتجمٌلةمجوط أٌت7902294560389
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتالعالً عبدبودشٌش7902295560695
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتالعالً عبدعابد7902296560714
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتأٌمنحق7902297560761ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتٌحٌابوملٌك7902298560983
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتالعسولًعزالدٌن7902299561191
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتتوفٌقفهٌد7902300561288
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
15

الرياضياتاسماعٌلالصبار7902301561289
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتفاطمةافالك7902302561635
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتعائشةعرٌس7902303562377
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتعبدهللادلٌل آل7902304562953
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

Page 85/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتمصطفىأوبال7902305563694
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتٌوسؾازناك7902306563975
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتأٌوبالدٌان7902307566989ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتنورالدٌنخاٌوسؾ7902308567388
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتالحسٌنالموساوي7902309568221
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتابراهٌمالحامدي7902310568586
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتنادٌةالعاتق بن7902311568627
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتمصطفىوكرٌم اٌت7902312568666
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتاللطٌؾ عبدالؽازي7902313569194
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتحفٌظةامٌح7902314570181
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتعبدهللاحٌمودي7902315570589
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتمصطفىالنور عبد7902316570799
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتعبدالصادقاجدٌدي7902317570906
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتحمزةحمٌة7902318572049
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتكوثرنجٌد7902319572990
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتحمٌدالعمران7902320574111ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
16

الرياضياتخالدالزٌتون7902321576231ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتبوشرةرابٌع7902322579720
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتمرادالرزٌزي7902323580001
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتٌوسؾحنون7902324580254
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتمنٌرشائق7902325580670
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتعتٌقةالزٌات7902326582578ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتخالداحمٌز7902327582844
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتمصطفىلؽلٌم7902328584122ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتفاتحةبنهروا7902329584510
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتجوادعسناوي7902330585481
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتعزٌزالجراري7902331586152
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتالعالً عبدالكوراري7902332586384
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتحماسمرتادي7902333587252
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتسعددكوش7902334587812ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتالحافظ عبدالمزواري7902335588874
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتمحمداملٌاس7902336589338
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتسكٌنةاوشن بن7902337589755
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

7902338589931
 المالك إبن

العلوي
الرياضياتأمٌن

الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتزكٌةلمزٌعرات7902339589934
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتنهٌلةبلهاشم7902340590009ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
17

الرياضياتالحسٌنبلعطار7902341590047
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياتبدرالمركو7902342590189
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياتخلٌلشوٌكري7902343590633
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياتبدرالدٌنمخف7902344590873ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياتأمالجوهري7902345591944
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياترشٌدتكنت اٌت7902346594938
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياتحمزةالعائدي7902347596171
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياتاٌوبالشارؾ7902348597097
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتحسناءالبوح7902349597099ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياتاسماعٌلالشٌكر7902350597291
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياتسفٌانبراوي7902351599232
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياتابراهٌملمعامل7902352599461ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياتحنانمحمدي7902353599791
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياتبدراقٌش7902354602424
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياتحنانزهوان7902355602514
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياتالهادي عبدفنان7902356605790
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياتهاجرالشهٌب7902357607151ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياتخمٌسةلهنٌدي7902358607161
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياتعصاملشقر7902359608255
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتالدٌن عالءبنساعد7902360608978
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
18

الرياضياتٌاسٌنعال7902361608999
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتحسناءنورالدٌن7902362610027
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتمرادمرزاق7902363610153
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتحمزةالعالً عبد أٌت7902364610211
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

االراج7902365611279ً
 فاطمة

الزهراء
الرياضيات

الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتامالالعٌار7902366611281
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتعزٌزالسوكاف7902367611311ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتالحكٌم عبدكاٌدي7902368611326
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتالكرٌم عبدلٌار7902369612556
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتاللطٌؾ عبدأرشٌد7902370613603
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتاحمدشمٌل7902371614003
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتنبٌلالسوهٌر7902372614954
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتعبدالجلٌلاحمٌمص7902373615004
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتالعالً عبدادمنصور7902374615075
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتاٌمانالفلوص7902375616070ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتعبدااللهالهاشم7902376616394ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتعلًالحسناوي7902377616491
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتحمزةسعٌدي7902378616545
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتالطٌبالصبار7902379617503
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتأحمدالفرجان7902380618025ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
19

الرياضياتسوكٌنةسمات7902381619343
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتإلٌاسزٌتونة7902382619368
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20

الرياضياتالحسن مواليالواف7902383619732ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20

الرياضياتنهٌلةطاؼ7902384620505ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20

الرياضياتسعادحجاج7902385622711ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20

الرياضياتحنانالزراري7902386622987
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20

الرياضياتسحربولعقٌدات7902387623397
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20

الرياضياتمحمدوشمهو7902388623911
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20

الرياضياتالحبٌب محمدعمري7902389624719
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20

الرياضياتماجدةاعراب7902390625745
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20

الرياضياتٌوسؾكنزي7902391627264
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20

الرياضياتالمبطولمحمد7902392627706
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرياضياتاحمدالؽالٌب7902393627794ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20

الرياضياترانٌابالل7902394629097ً
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20

الرياضياتادرٌسانواضر7902395630863
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20

الرياضياتٌاسٌنالتاجر7902396631033
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20

الرياضياتزكرٌاءاكنتار7902397631429
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20

الرياضياتالحسٌنالخطاري7902398633249
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20

الرياضياتالمطلب عبدبوسروت7902399633605
الثانوية اإلعدادية ابن 

(الحي الحسني)تومرت 
20

الفلسفةعتٌقبسام7903001425316
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةابتسامهلٌدان7903002427928
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةخالدالشادل7903003428953ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةأسماءأعص7903004429237ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفلسفةالمجٌد عبدحدي7903005430299
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةخدٌجةاللمٌس7903006430498ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةمحمدنعت7903007432014ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةاٌمانالؽازي7903008432112
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةنسٌمةسعدي7903009432204
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةعائشةترٌاط7903010432708
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةأٌوبالفرم7903011432965
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةخالدناصري7903012433996
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةاسماعٌلعنبري7903013434650
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةمحمدودٌد7903014434976
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةامالالعلوي7903015435385
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفلسفةأسماءالزوٌن أٌت7903016435976
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةراضٌةالبزدوك7903017436879
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةمرٌمبنعائشة7903018436978
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةأسماءبازي7903019438285
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةطٌبالفحل7903020440334ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
1

الفلسفةاشرؾالباح7903021441800
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

الفلسفةالمهدينٌن7903022443416ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

الفلسفةحسناءزٌدان بن7903023443568
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

الفلسفةاسامةازاخو7903024444394
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

هرون7903025444416ً
 فاطمة

الزهراء
الفلسفة

الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

الفلسفةمحمدمبارك اٌت7903026444549
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفلسفةفاطمةؼودان7903027444804
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

الفلسفةعزٌزاعل7903028445820ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

الفلسفةنورالدٌنأحاو7903029446423
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

الفلسفةٌاسٌنالهادي7903030447893
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

الفلسفةالعزٌز عبدالرندي7903031447997
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

الفلسفةمرادتجوات بن7903032448516
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

الفلسفةعزالدٌنالحجاج7903033449014ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

الفلسفةابتسامكحٌحل7903034449073
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

الفلسفةلبنىالعدري7903035449585
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

الفلسفةفلطمةؤبحماد7903036450338
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

الفلسفةالسعٌدالسخٌري7903037452474
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفلسفةعمرباولعٌد7903038455805
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

الفلسفةسارةالقادري7903039457813
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

الفلسفةعبدالرحٌملخدٌري7903040457838
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
2

الفلسفةجمالعاطٌؾ7903041458076
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةالرحٌم عبدبوشحمة7903042460046
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةالهاممهري7903043460309
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةسارةالصفرٌوي7903044464025
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةهدىبالوي7903045464584
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةمرٌمدخمات7903046464659ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةوسٌمالدرخ7903047466335ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةلبنىالبٌض أٌت7903048467062
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفلسفةاسماعٌلبوزٌد7903049468367
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةمحمدالعكٌد أٌت7903050468582
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةخالدكروان7903051468775ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةلٌلىلهنٌدة7903052468895
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةالواحد عبدالخلوف7903053469560ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةالسالم عبدالخو أٌت7903054469929
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةعمرحجام7903055471038
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةأٌوبأكونٌض7903056472095
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةفاطمةدٌحا7903057472726
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةمحسندرٌوش7903058473274
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةزهٌرةالتركمان7903059473855ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفلسفةالٌاسشفان7903060474068ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
3

الفلسفةرضوانأخشان7903061475029
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةشٌماءسراك7903062476804ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةالعاطً عبدأوحسٌن7903063477197
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةجوادبولجداد7903064480161
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةتوفٌقوردغ7903065480975
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةأٌوبالعربً اٌت7903066481881
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةمحماداشو7903067484919
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةؼزالناالمٌن7903068485088
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

جناح7903069486245
 فاطمة

الزهراء
الفلسفة

الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةعزٌزٌدٌر اٌت7903070486906
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفلسفةالؽفور عبدالبوعنان7903071487909ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةمرٌمادٌان7903072492683
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةكلثومةبوجرؾ7903073493142
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةمحمدالؽرب7903074494441ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةالعزٌز عبدالمهداوي7903075494799
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةاسماعٌلالطالب7903076494814
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةرضوانالحموم7903077495067ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةعبدالحًالدرع7903078499461ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةمحمدالعمران7903079502433ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةهندبلوكادٌة7903080503343
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
4

الفلسفةلحسنخاوا7903081503511
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفلسفةزهرةلكعاب7903082506026
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةسارةالمتوكل7903083507973
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةاسامةبنزهرة7903084509719
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةمونٌاحٌدة7903085510996
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةٌوسؾالكعدٌس7903086512515
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةحسناءأبوزٌا7903087512610
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةكوثرالحٌمر7903088514215
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةرجاءحكاد7903089517771
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةمٌنةبوهالل7903090518234
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةنوالالشنفوري7903091518693
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةكوثرهللا خٌر7903092520451
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفلسفةعبداللطٌؾبطاح7903093521136
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةمحمدالتزكٌن7903094521647ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةسفٌانالضرٌؾ7903095522167
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةفاطمةالحٌان7903096522201
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةمحمدالعسري7903097522687
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةهشامبالحاج7903098525607
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةهاجرصمودي7903099529834
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةالواحد عبدالقادري7903100530653
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
5

الفلسفةابراهٌممنتصر7903101530815
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةنورالدٌنلكحل7903102531569
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةمرٌمزهٌر7903103531850
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفلسفةارؼٌةالصحراوي7903104531900
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةنوراالنجاري7903105532147
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةمٌنةالبورك7903106532614ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةجوادالؽوت7903107533024ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةجلٌلةؼٌن بن7903108533206
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةكوثرحرات7903109533515ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةعبدالحفٌظالقائد اٌت7903110533577
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةجوادأٌتجى7903111533891
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةسامٌةالصالح7903112534262ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةكرٌمةواحً أٌت7903113534443
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةماجدةالمسٌاح7903114535688
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفلسفةمحمدالخمٌس7903115537592ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةكرٌمة اللةالكامل7903116537600ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةحلٌمةجواد7903117537638
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةعزالدٌننموح7903118537862
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةلبنىالكدادي7903119538992
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةخدٌجةبنهارمة7903120540702
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
6

الفلسفةنورالهدىبوٌش7903121541830ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

الفلسفةعٌسىالشكدال7903122542977ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

الفلسفةكمالالعوٌنة7903123543630
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

الفلسفةطرٌقموستاج7903124544326
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

الفلسفةنوالالرضوان7903125545986ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

بوشٌب7903126546781ً
 فاطمة

الزهراء
الفلسفة

الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

الفلسفةسعادصنٌب7903127548152ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

الفلسفةهدىأؼزاؾ7903128548286
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

الفلسفةخلٌلالناج7903129549800ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

الفلسفةكوثركدوش7903130550035
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

الفلسفةفاطمةتٌلولوت7903131550496
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

الفلسفةلحسناشهٌب7903132550615
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

الفلسفةاسماعٌلحصٌر7903133550848
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

الفلسفةٌوسؾبنعدي7903134551582
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

الفلسفةنزهةشكٌر7903135552634
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

الفلسفةزكرٌاءسوطٌح7903136552662
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفلسفةحسناءبلعون7903137553435ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

الفلسفةانوارالمسعودي7903138553519
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

الفلسفةأمٌناألكحل7903139553913
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

فائز7903140555645
 فاطمة

الزهراء
الفلسفة

الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
7

الفلسفةالعالً عبدالمتوكل7903141555751
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

النمٌري7903142555947
 فاطمة

الزهراء
الفلسفة

الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

الفلسفةمحمداألنصاري7903143556451
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

الفلسفةإبراهٌمبوكجدي7903144556862
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

الفلسفةفاطمةالحٌان7903145557062ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

الفلسفةهشاماشباري7903146557865
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

الفلسفةٌوسؾمنصت7903147558028
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

Page 107/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفلسفةرشٌدالعقوب7903148559432ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

الناصري7903149560271
 فاطمة

الزهراء
الفلسفة

الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

الفلسفةهللا عبدالعواد7903150560571
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

الفلسفةمحمدبج7903151560994ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

الفلسفةابراهٌممونٌس7903152561055
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

الفلسفةالمجٌد عبدالزنات7903153561922ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

الفلسفةزكرٌاءالمساعدي7903154562734
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

الفلسفةعلًهناٌس7903155562765
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

الفلسفةكمالشانة7903156563224
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

الفلسفةالهادي عبدكرٌم7903157564520
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

الفلسفةاالله عبدالمنصوري7903158566764
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفلسفةٌوسؾالحسٌن7903159567306ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

الفلسفةٌوسؾالسراوي7903160570685
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
8

الفلسفةالحكٌم عبداكنٌون7903161571925
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةحسنأنزامر7903162572281
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةعبدهللاالعواد7903163572290
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةأسماءالعون7903164573446ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةسعٌدةالزٌن7903165573721
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةمحمدالشٌكر7903166575322
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةعبدالرزاقمرباح7903167576426
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةاٌةاٌبورك7903168576444ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةحٌاةمون7903169576608ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفلسفةالقادر عبدالربٌب بن7903170577536
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةالباسط عبدبلخٌري7903171577924
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةعثمانالحٌان7903172581218ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةنادٌةالرٌحان7903173581908ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةٌونسالبرشٌل7903174582768ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةمحمدقنور7903175583607
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةامنضوالمجٌد عبد7903176587046
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةعبدالعالًلحالوة7903177589747
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةاسمهانالفاطم7903178591887ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةطارقونعٌم7903179594688
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

الفلسفةزٌنبالطلباوي7903180595152
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
9

Page 110/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفلسفةهشامبول7903181597143ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفلسفةالرحٌم عبدالسفٌان7903182597389ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفلسفةٌوسؾمشدوف7903183600875ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفلسفةخولةلعماري اٌت7903184602051
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفلسفةمحمدحٌسو7903185602959
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفلسفةمحمدبوحفوظ7903186605397
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفلسفةمحمدمزوز7903187607980
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفلسفةحسناءفرحان7903188608949
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفلسفةمحمدعمران7903189611518
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفلسفةؼزالنبوشٌنة7903190612049
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفلسفةمكاويابراهٌم7903191616295
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفلسفةجواداسباط7903192624094
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفلسفةسناءعربتشو7903193624647
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفلسفةسلمىنفٌؾ7903194625895
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفلسفةالرزاق عبدأقبل7903195625991ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفلسفةالوهاب عبدتزكً اٌت7903196626477
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفلسفةحلٌمةسلطانة بن7903197627645
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفلسفةرشٌدبلكوس7903198630073
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفلسفةمحمادداموس7903199631653
الثاًوٌت التأهٍلٍت الزحالً الفاروق 

(الداودٌاث)
10

الفرنسية اللغةالحسٌنبوعتٌت7904001425482
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةاحسانالكروال7904002425642ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةجلٌلةالسالم7904003425875ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةشٌماءلعكال7904004426137ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةكوثرأشضاض7904005426662
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةٌوسؾهشوم7904006427287ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةآدمفضالوي7904007427411
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةمحمدعكرمة7904008427767
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةالمهديارشٌد اٌت7904009428201
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةمحمدارفال7904010428682
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةمرادالزٌات7904011428830
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةلمٌاءعوال7904012430030ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةعبدالجلٌلابوسعٌد7904013430591
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةعمرلعبٌدي7904014431478
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةالدٌن نورالرحمان7904015431859ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةالكرٌم عبدمسعودي7904016431921
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةالحكٌم عبدعلً اوبن7904017432284
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةعبدااللهتساٌست7904018432695
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةحمزةحماد اٌت7904019433022
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةمرٌمعبدهللا7904020433829
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
1

الفرنسية اللغةكلثوماقن7904021434173ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

الفرنسية اللغةٌاسٌنالفركل7904022434691ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

الفرنسية اللغةحفٌظةتوري7904023435487
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

الفرنسية اللغةٌونسبولٌل7904024435512
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

الفرنسية اللغةنجالءبهٌت7904025437678
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةحسناءالحٌل7904026438454ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

الفرنسية اللغةسفٌانلكرٌن7904027438718ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

الفرنسية اللغةأنوارالصؽٌر بن أٌت7904028439096
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

الفرنسية اللغةهشامالبوعنان7904029439720ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

الفرنسية اللغةامباركةلؽلٌم7904030439846ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

الفرنسية اللغةمحمداالحٌان اٌت7904031439861
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

الفرنسية اللغةسعادواروش7904032440120
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

المندٌل7904033440303ً
 موالي

الصدٌق
الفرنسية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

الفرنسية اللغةأمٌمةرشدان7904034440387
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

الفرنسية اللغةسامٌةالزكراوي7904035440727
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

الفرنسية اللغةمرادالزنب7904036440823ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةكرٌمةالنجدي7904037441503
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

الفرنسية اللغةأٌوبناص7904038442364ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

الفرنسية اللغةٌوسؾالتهان7904039442478ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

الفرنسية اللغةوردٌةالفاٌز7904040443027
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
2

الفرنسية اللغةسهامبلكسٌوي7904041443464
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

الفرنسية اللغةمرٌمحسون7904042443825
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

الفرنسية اللغةعبدالرحٌموحمان7904043444461
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

الفرنسية اللغةالحسٌنبوعام7904044444464
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

الزرقتون7904045444768ً
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

الفرنسية اللغةحمٌدالوهران7904046446897ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

الفرنسية اللغةٌوسؾبنداود7904047447502
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةناجٌةامرك7904048447519ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

الفرنسية اللغةفٌصلاللواح7904049447538
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

الفرنسية اللغةٌونساقتٌب7904050447690
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

الفرنسية اللغةزكرٌاءسرسار7904051447993
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

الفرنسية اللغةبشرىالعزوزي7904052448587
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

الفرنسية اللغةكرٌمبوالعسري7904053449787
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

الفرنسية اللغةهاجرشنتاؾ7904054449898
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

الفرنسية اللغةحنانبنحادة7904055450225
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

الفرنسية اللغةالعالً عبدعلً بن اٌت7904056450647
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

محسٌن7904057451739
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

الفرنسية اللغةملٌكةزمركو7904058452052
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةفثٌحةحٌدة اٌث7904059452199
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

الحمٌدي7904060453157
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
3

الفرنسية اللغةابراهٌمبنحمادي7904061453523
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةفاطمةالرجاع7904062454153
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةشٌماءالشٌاضن7904063454456ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةالخالق عبدمالحض7904064455120
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةخدٌجةبالغ7904065455542
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةحنانالسرؼن7904066455625ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةأٌوبالشقوري7904067455719
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةمحمدبزٌة7904068455854
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةصالحوافٌق7904069455940
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةالؽنً عبدالصادق7904070457103
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةنعٌمةالفالل7904071457121ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةسعادمصباح7904072457551
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةزٌنبالعضراوي7904073457940
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةابراهٌملحسن اٌت7904074458523
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةابتسامكمرون7904075458630
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةالرزاق عبدعدٌة7904076458634
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةأمالبسرور7904077458861
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةٌاسٌنكرتٌت7904078459104
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةكلثومجابر بن7904079459371
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4

الفرنسية اللغةابتسامجابر7904080459442
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةزكرٌاءالعالوي7904081459596
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةعبدالقادربعدي7904082459811
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةأٌوبالعوان7904083460449
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةخالدبوٌا7904084460604
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةمحمداؼولٌد7904085460974
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةبدرملوك7904086461576
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةسكٌنةالخلف7904087461753ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةكرٌمةافلدي7904088462547
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةرشٌدزاٌة7904089462776
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةنعٌمةبوٌزم7904090463674
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةنادٌةالدٌان7904091463727ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةأمٌنامرال7904092465200
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةأسماءباري بن7904093465299
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةلمٌاءالوال7904094465376ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةابراهٌمالعبرٌدي7904095465395
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةهاجرالخمٌري7904096465463
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةحفصةالشٌرب بو أٌت7904097465707
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةهندصبري7904098465994
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةحسناءالبعزاوي7904099466020
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةحفصةلحلو7904100466252
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
5

الفرنسية اللغةعبدالرحٌمامدوز7904101466260
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

الفرنسية اللغةٌونسبرن7904102466270ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةٌوسؾافروخ7904103466384
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

الفرنسية اللغةخدٌجةكرٌم7904104467743
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

حاتم7904105468237ً
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

الفرنسية اللغةاحمدلخضر7904106468771
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

الفرنسية اللغةسعٌدخً اٌت7904107469974
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

الفرنسية اللغةإكرامعبٌد7904108471708
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

الفرنسية اللغةنورالدٌنلمهور7904109471778
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

الفرنسية اللغةمروىابوٌحٌا7904110473311
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

الفرنسية اللغةفدوةالزروال7904111474480ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

الفرنسية اللغةسلمىبندحان7904112474951
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

الفرنسية اللغةرقٌةاكتمر7904113475121
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةالمصطفىالمحفوض7904114475392ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

الفرنسية اللغةسماحإكان7904115475658
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

الفرنسية اللغةأمٌمةحصٌن7904116477365
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

الفرنسية اللغةحفٌظبنعٌاد7904117477815
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

الفرنسية اللغةالمصطفىجوحا7904118478595
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

الفرنسية اللغةودادالعسري اٌت7904119478902
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

الفرنسية اللغةنهٌلةالناصري7904120479350
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
6

الفرنسية اللغةهناءجوران7904121479383
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةاشرؾالزوالت7904122479506ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةهجرتولوصت7904123480003
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةمحمدبادة اوالد7904124480587
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةخدٌجةهللا رحمة7904125480842
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةلطٌفةسمٌك7904126481484
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةزٌنبمرؼش7904127481519ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةالرحٌم عبدالساخ7904128481996ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةالناصر عبدبنحسون7904129482298
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةحلٌمةالقادري7904130483896
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةمرٌمالطوس7904131484578ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةعادلالعتٌق7904132485426
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةمحمدالحٌداوي7904133486163
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةلٌلىمسكٌن7904134487031
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةالعزٌز عبدامزوار7904135487329
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةسلوىالقرٌش7904136487672
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةسارةبوزٌة7904137489202
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةابراهٌمأصبان7904138489433
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةمعادبوجملة7904139490209
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةنوراالمجداري7904140490210
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
7

الفرنسية اللغةحسناءمجدي7904141491328
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةابتساماعراب بن7904142492010
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةمحمدباكن7904143492197ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةزهرةالحسن بن7904144493126
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةتبرامتعبدالعزٌز7904145493624
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةالرحمان عبدالؽٌس7904146493632ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةخولةزروال7904147493675
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةنادٌةدبٌبع7904148493850
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةهللا عبدزاهٌد7904149494689
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةهشامامان7904150494897
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةسلمىالباز اٌت7904151496235
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةمحمدالبٌروز7904152496244
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةامنٌةالبركاوي7904153496822
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةأمٌمةعجٌب7904154496908
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةنجوىالٌاقوت7904155497598ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةاسماءالراٌس7904156499313
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةنجاةشكروؾ7904157500938
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةعادلكاتب7904158501640
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةأمٌنأبوعل7904159501946ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةسعٌدبنٌحٌا7904160502876
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
8

الفرنسية اللغةهللا عبدبنداحة اٌت7904161502996
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةحمٌداموسى7904162503535
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةأنوارالعواط7904163503623ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةسعادعرٌب7904164505098
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةخوٌا اٌتالصمد عبد7904165505127
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةعائشةالطالب بن7904166507031
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةمعاذالمنظري7904167507791
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةاحسانسكرات7904168508270
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةرضىطالب7904169510742
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةانورخوباش7904170513324
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةنوالدبادى7904171513582
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةسناءفضالوي7904172515651
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةخدٌجةاوالبركة7904173515918
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةمصطفىبواٌكٌكر7904174515987
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةعائشةامهٌدي7904175516264
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةدنٌازنفار7904176517638
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةمرٌمالبرودي7904177520140
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةسكٌنةهٌنوص7904178521337
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةدنٌاالمجدي7904179521721
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

لحمٌدي7904180523669
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
9

الفرنسية اللغةأحمدجبروت7904181526859ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةمحمدبنبوٌا7904182526923
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةمحمدالطوس7904183527714ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةاسماءنمٌٌش7904184528648
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةجهادبلمحجوب7904185528711
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةصوفٌاساعؾ7904186529486
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةفاطمةمرتدي7904187530816
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةخدٌجةسكحال7904188533243
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةعبدالكبٌرالمداح7904189534035ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةحفصةفرقد7904190534950
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةاسماعٌلالعسٌري7904191535924
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةمزوانامعٌرؾ7904192536379
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةرضوانالشبٌح7904193537059
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةعادلبنواف7904194537220ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةاكراماالشكر7904195538588
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةٌونسبولعظام7904196538985
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةالكرٌم عبدشالح7904197540884
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةمهٌاراألزدي7904198540974
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةمحمدالمصرٌوي7904199541587
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةالرزاق عبدالعٌاشً اٌت7904200542914
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
10

الفرنسية اللغةفاسكصوصان7904201542937ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةوفاءصرموح7904202543660ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

الفرنسية اللغةعمادالسعٌدي7904203543728
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

الفرنسية اللغةالحبٌبقنور7904204549230
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

الفرنسية اللغةسهامطالب7904205549823ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

واشتوم7904206549855
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

الفرنسية اللغةإٌمانفرحات7904207550031
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

الفرنسية اللغةخدٌجةالمدن7904208551335
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

الفرنسية اللغةاسماءنور بنساس7904209552966ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

الفرنسية اللغةهاجرنائر7904210552973
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

الفرنسية اللغةمندخجلٌلة7904211553562
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

الفرنسية اللغةالصدٌقبٌش7904212554179
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةٌسٌننافع7904213555044
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

الفرنسية اللغةالدٌن سٌؾالفٌت7904214555795
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

الفرنسية اللغةامنةاؼشان7904215557684
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

الفرنسية اللغةحاشأنوار7904216558565
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

الفرنسية اللغةالرزاق عبدزنرت7904217558847ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

الفرنسية اللغةكوثراللواد7904218559352
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

الفرنسية اللغةحفٌظةأمبارك7904219559525
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

الفرنسية اللغةسارةبوجلٌل7904220559871
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
11

الفرنسية اللغةسلوىالعجان7904221560110
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةأحمداسخٌفة7904222560548
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةالرحٌم عبدلقادي7904223560711
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةالهادي عبدلشقر7904224561355
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةوئامالسمٌح7904225561943
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةزٌنببلقائد7904226565726
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةٌونسالقادم7904227566154ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةطارقالدٌن جمال7904228567013
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةمهديطماوي7904229567382
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةمصطفىبوفرى7904230569370
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةامٌنةابج7904231569383
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةصالحدرٌاس7904232569671
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةرقٌةمسكور7904233569877
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةمحمدالشماخ7904234570603ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةرحالالناه7904235575577ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةمرٌمالهراس7904236576104
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةزكرٌاءلطف7904237576678ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةوفاءبوسٌؾ7904238577116
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةفتٌحةطلب7904239578545ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةكمالاباعسو7904240580541
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
12

الفرنسية اللغةمرٌمأرحو7904241580724
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةسلمىزكراح7904242581994ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةالرحمان عبدظرٌؾ7904243582384
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةأنٌسةبنحٌدة7904244582868
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةانسالفقٌر7904245585900
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةفتٌحةأمبارك7904246588211
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةؼزالنالعالم7904247591706
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةطارقالؽضبان7904248592430
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةسارةالباه7904249593490ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةسفٌانالترٌسٌة7904250593496
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةنورالدٌنجعفري7904251594209
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةسمٌةسماط7904252594501
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةٌونسبنطٌب7904253595303
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةصوفٌةمطالب7904254595858
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةسعٌدهماد سٌدي اهل7904255596715
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةحسناءاتراوح7904256597301ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةالحق عبدالؽرض مول7904257598543
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةنورةالجباري7904258598617
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةاٌوبربٌح7904259598812
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةسهامنجوم7904260599556
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
13

الفرنسية اللغةزهٌرالسعدون7904261600541ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

فروي7904262600993
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

الفرنسية اللغةسمىرةأفتاتى7904263601019
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

ؼربوش7904264601050
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

الفرنسية اللغةصفاءشبٌل7904265602811ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

الفرنسية اللغةخلٌللؽلٌم7904266603628ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

الفرنسية اللغةهاجراتقان7904267603882
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةبدرطٌب7904268605534ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

الفرنسية اللغةحفٌظةبنضال7904269605848ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

الفرنسية اللغةسارةواكرٌم7904270606292
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

الفرنسية اللغةمرٌمالبهجاوي7904271606542
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

الفرنسية اللغةٌاسٌنبنالطالب7904272606572
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

الفرنسية اللغةسفٌانالمحضر7904273606691
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

الفرنسية اللغةاسماءازروال7904274606949
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

الفرنسية اللغةمحمدوخوٌة7904275607492
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

الفرنسية اللغةمرٌمأدرؼال7904276608437
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

الفرنسية اللغةمرٌماألب7904277610573ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

الفرنسية اللغةسمٌرالبرٌق7904278612191
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةكنزةبزدٌك7904279612360
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

الفرنسية اللغةعبدالرحٌملخوٌل7904280612864
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
14

الفرنسية اللغةلٌلىشنٌى7904281613836
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

الفرنسية اللغةوفاءالعٌس7904282616321ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

الفرنسية اللغةعتمانالحاجً الستٌتو7904283616507
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

الفرنسية اللغةإٌمانبوحمالة7904284617588
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

الفرنسية اللغةفاطمةمحب7904285618485
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

الفرنسية اللغةرشٌدجلول7904286620103
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

الفرنسية اللغةابتهاجالتوزان7904287620263ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

حارث7904288620634
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

الفرنسية اللغةٌاسمٌناسنٌنح7904289620702
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةلٌلىالهراب7904290620848
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

الفرنسية اللغةرجاءالحمر بن7904291621682
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

الفرنسية اللغةعبدالؽنًكاسم7904292621945
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

الفرنسية اللغةخالدلهبوب7904293622297
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

الفرنسية اللغةمحمدالراٌس7904294622436
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

الفرنسية اللغةؼزالن لالبقٌر7904295623270
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

الفرنسية اللغةعكوشامٌنة7904296623957
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

الفرنسية اللغةسارةعدناوي7904297624217
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

الفرنسية اللغةسارةالتوزان7904298625811ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

الفرنسية اللغةنسٌمةبوزلمان7904299627237
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15

الفرنسية اللغةالوافً عبدبرٌزي7904300627557
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
15
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةوسٌمالحمادي7904301627710
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
16

الفرنسية اللغةعزٌزبوٌقالبن7904302628557
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
16

الفرنسية اللغةنسرٌنمنج7904303628618ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
16

الفرنسية اللغةأمٌن محمداسماٌون7904304629838
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
16

الفرنسية اللغةربٌعالناجح7904305630094ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
16

الفرنسية اللغةرشٌدالفرد7904306631101
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
16

الفرنسية اللغةراوٌةالعسري7904307631404
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
16

الفرنسية اللغةٌونسشكوكوط7904308631709
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
16

الفرنسية اللغةوئامالناصري7904309631794
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
16

الفرنسية اللغةالهامصبري7904310632648
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
16

الفرنسية اللغةخٌرالٌنبوعوٌدي7904311632825
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
16
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةخدٌجةالفروق7904312633413ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
16

الفرنسية اللغةاالله عبدمطٌع7904313634151
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
16

المعلومياتاسٌةبكاس7905001426341
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

بوعودة7905002426381
 فاطمة

الزهراء
المعلوميات

الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

المعلومياتاٌمانالزمٌرٌل7905003426766ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

المعلومياتٌوسؾحٌمدي7905004431358
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

المعلومياتأحمدنورالدٌن العلم7905005431915ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

المعلومياتإكرامالهراس7905006435040
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

المعلومياتٌونسبوعزة7905007435680
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

المعلومياتمرٌماكتؾ7905008436897
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

المعلومياتاكرامالشلحة ولد7905009439939
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

المعلومياتعبدهللاصنبا7905010442503
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

المعلومياتشٌماءكرٌش7905011443230
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

المعلومياتصفاءالضفٌر7905012444418
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

المعلومياتٌونسرابع7905013444998
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

المعلومياتأمٌنالعٌاش7905014448290ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

المعلومياتأٌوبأرؼٌت7905015450677
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

المعلومياتسناءاتزكٌت7905016451158
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

المعلومياتأسامةالؽٌزي7905017451511
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

المعلومياتأسماءحداد7905018451864
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

المعلومياتصفاءبنعكري7905019452082
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17

المعلومياتالمنعم عبدالراسا7905020456674
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
17
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

المعلومياتمحمدوٌزار7905021456974
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتاٌمانالشتوك7905022466135ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتدونٌاشوق7905023468330ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتاسامةشارة7905024469426
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتالرحٌم عبدلعزٌري7905025470924
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتنهىكاسٌر7905026472043
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتلٌلىسحاب بن7905027475308
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتعبدالصمداسحاٌك7905028475660
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتسارةلفندي7905029480190
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتابتسامحاٌدة بن7905030482047
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتالمهديالحسٌن أٌت7905031487236
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

المعلومياتسفٌانأبوخورة7905032487601
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتندٌربنعٌدة7905033489970
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتمرادحسٌن7905034494377ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتطارقبودالٌة7905035510792
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتعبدالحمٌدطاطة بن7905036511210
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتعزالدٌناحمٌمٌد7905037514437
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

العان7905038518468ً
 فاطمة

الزهراء
المعلوميات

الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتعصاممحسن7905039528090
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتنادٌةالمخنتار7905040539289
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
18

المعلومياتعبدالعزٌزالرقٌق7905041542514
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياتسارةبوحمدان7905042543684
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

المعلومياتمحسنالمتوكٌل7905043548250
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياتحمٌداوهن7905044548493ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياتلوبنىلمرابط7905045555361ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياتملٌكةسكٌوس7905046557515
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياتالمهديقربال7905047560350
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياتالصمد عبدكرٌدة7905048566519
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياتفاطمةالسومادي7905049576986
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياترضىاالشكر7905050579038
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياتولٌدصابدي7905051579485
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياتٌاسٌنحلمناش7905052584495
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياتكوثرزركان7905053585864
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

المعلومياتأسماءبوالرٌش7905054588456
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياتأمٌنلكرٌوي7905055590046
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياتأٌوببوسكٌا7905056590148
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياتاٌوبافقٌه7905057608061ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياتأسماءالصقري7905058608852
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياتأٌوبالرادة7905059609198
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياتمحمداالشم7905060609519
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
19

المعلومياتٌونسصابري7905061609607
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
20

المعلومياتاشراقخلق7905062615815ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
20

المعلومياتمحمدكومٌح7905063616902
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
20

المعلومياتهشامبرا7905064623489
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
20
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

المعلومياتامٌنرشاخ7905065626524
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
20

المعلومياتالرزاق عبدالمرنٌس7905066626785ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
20

المعلومياتزٌنبأمالح7905067633437
الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي توهزث 

(الحً الحسًٌ)
20

اإلسالمية التربيةنعٌمةالعواد7906001425206
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةهشامالحمدوش7906002425398ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةرضىالقصٌر7906003425563
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةهللا عبدالطالب أٌت7906004425624
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةالسمٌع عبدعائشة بن اٌت7906005425892
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةالرحمان عبدعطا7906006426133
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةمصطفىأفقٌر7906007426374
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةعمرالسعٌدي7906008427324
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةابراهٌمأؼاوس7906009428183
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةالحسٌنبورحا7906010428428
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةمحمدادحمو7906011428562
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةالدٌن عزخراز7906012429704
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةمعادالركٌب7906013430237ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةخالدؼرواب7906014430913ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةمصطفىالزروال7906015431008ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةالرحمان عبدالساخ7906016431099ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةالمهديالجالل7906017431326
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةامٌنةالسعدي7906018431818
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةحسنلمنبه7906019431867
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةرشٌدادسعٌد7906020432443
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
1

اإلسالمية التربيةعادلالصدٌق7906021432733ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةعمرأقسقوس7906022433811
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةهللا عبدالموذن أٌت7906023433877
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةعبدالمالكاحمٌدوش7906024434359
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةمصطفىحشلوف7906025434944ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةهللا عبدوافق7906026435153
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةسمٌرمرداس7906027435657
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةاللطٌؾ عبدبٌض7906028435829
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةأٌوبمحتفٌظ7906029435964
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةٌوسؾكرٌري7906030436094
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةجمالالباز7906031436119
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةابراهٌمكلف7906032436163ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةامالالصوابنً اٌت7906033436266
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةمحمدالعسري اٌت7906034436392
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةبوحسٌنبنعال7906035436572
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةفاطمةفرعون7906036436595
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةٌوسؾالٌكٌوي7906037436679
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةخالدالٌاسن7906038437094ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةمحمدازناك7906039437596
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةمرادقدرة7906040439338
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
2

اإلسالمية التربيةابرهٌمبوك أٌت7906041439348
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةعبدالوكٌلنجٌب7906042439380
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

اإلسالمية التربيةمعاذالعروة7906043439523
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

اإلسالمية التربيةابراهٌمفراٌتٌس7906044439591
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

اإلسالمية التربيةنورالدٌنمنتصر7906045439960
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

اإلسالمية التربيةالعالً عبدالروٌنكو7906046440081
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

اإلسالمية التربيةعثمانالكادي7906047441810
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

7906048441870ELQANDILIABDELLAHاإلسالمية التربية
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

اإلسالمية التربيةمصطفىلحرش7906049442099
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

اإلسالمية التربيةعادلعٌوش7906050442506
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

اإلسالمية التربيةادرٌسالكبران7906051442590
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

اإلسالمية التربيةعمرتؽراط اٌت7906052442822
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةلطٌفةكسوس7906053442867
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

اإلسالمية التربيةنعٌمةحبال7906054443551ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

اإلسالمية التربيةعمراألبٌض7906055444779
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

اإلسالمية التربيةاللطٌؾ عبدكدٌري7906056444935
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

اإلسالمية التربيةجمالبلعوٌنات7906057445111
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

اإلسالمية التربيةاللطٌؾ عبدشٌبوب7906058445213
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

اإلسالمية التربيةابراهٌماموح7906059445331
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

اإلسالمية التربيةأزرالقاقات7906060445426
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
3

اإلسالمية التربيةرضوانالقاسم7906061445499ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةعمرمزي7906062447151
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةمحمدمصور7906063447722
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالحسٌنزعٌم7906064447745
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةمحمدالصبري7906065448030
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةأسماءفالت7906066448306
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةالرزاق عبدهوراوي7906067448334
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةوئامازناك7906068448949
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةنورالدٌنأقجضاض7906069449516
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةإبراهٌمبوهالل7906070449747
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةعبدالكبٌرفوزي7906071451264
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةالكرٌم عبدالراع7906072451705ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةالحمٌد عبدعٌسى7906073451758
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةتوفٌقكاسم7906074451783
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةاللطٌؾ عبدالورٌدي7906075451803
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةالمنعم عبدالمنصوري7906076452196
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةرضوانهوراوي7906077452386
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةمرٌمتاٌنان7906078452577
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةهشاملمعٌنة7906079453172
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةنورالدٌنأقبل7906080453334
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
4

اإلسالمية التربيةمٌلودلحمر7906081453823
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةلطٌفة لالالدرٌس7906082453842ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةخدٌجةالناصري7906083454405
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةعلًالمعلم اٌت7906084454573
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةعبدالعزٌزورار7906085454667
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةخدٌجةبجاح7906086454825
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةٌاسٌنفردوس7906087455751
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةاحسانسعدالدٌن7906088455852
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةاسماءانشٌري7906089456106
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةلحسنتق7906090456131ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةالرزاق عبدسمتور7906091456226
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةعمرافقٌر7906092456245
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةٌونسرحالن7906093456312
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةنادٌةاصفار7906094457237
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةالوافً عبدبنسعٌد7906095457268
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةالدٌن صالحلحرش7906096457896
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةمحمدبوهب7906097458132
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةمحمدبودٌرة7906098459098
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةالفتاح عبدالوجطان7906099459233ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةالدٌن ضٌاءلمام7906100459754ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
5

اإلسالمية التربيةفرٌدبوشن7906101460358
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةمرٌمعتو اوالد7906102460729
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةاسماعٌلاجمٌض7906103461071
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةمحمدالخردوش7906104461693
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةالرحٌم عبدالخراط7906105462318
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةالعالً عبدمالك أٌت7906106462674
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةابراهٌمالؽفٌري7906107463624
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةزهراءالقاضً اٌت7906108463879
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةعمراكوشوض7906109464195
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةٌسرىالوراري7906110464445
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةسعٌدةأبلعٌد7906111465169
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةمحمدالفقٌه اٌت7906112465224
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةهللا عبدأوسوس7906113465302
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةاشراقفائز7906114465428
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةمحمدالخرٌج7906115465433ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةالرحمان عبدموسى7906116465442
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةملٌكةاسحٌري7906117465595
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةهشامبنسلٌمان7906118465604
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

Page 157/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةكنزةبرقٌش7906119465622
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةصالحالقشاش7906120466060ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
6

اإلسالمية التربيةمحمدكورٌد7906121466249
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةبدربنحم7906122466355ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةحنانلؽلٌم7906123466595ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةٌوسؾالبوعزاوي7906124466931
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةعبدالسالمبوعو7906125467191
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةمحمدباكرٌم7906126467665
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةعبدهللامفمان7906127468153ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةعمرالرجراج7906128468790ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةالحسٌنالسٌد7906129468859
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالعطارمروان7906130469003
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةعبدالؽنًالنوٌس7906131469273ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةرشٌداركراك7906132469342
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةخدٌجةزاٌد7906133470520
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةحنانالماح7906134470961ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةامباركشاكر7906135471082
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةحسناءتبارٌن7906136471103
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةحنانالشطٌن7906137471406ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةالصمد عبدلمؽاري7906138471761
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةأحمدزروال7906139472518
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7

اإلسالمية التربيةمحمدالزاوٌت7906140472539
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةمحمداتبورٌت7906141472791
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةفوزٌةزٌوان بن7906142472842
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةعادلكرٌم7906143473238
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةسعادالعطٌؾ7906144474057
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةالجبار عبدكرٌم7906145475014
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةرضوانبرحمون7906146475248
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةالرزاق عبداعوٌش7906147475273
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةالحسٌنزافو7906148475738
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةنجاةلخضر7906149476231
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةسمٌربنعوار7906150476508
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةالحسٌنعمار7906151476584
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالحسنإدبلعٌد7906152476767
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةمحمددنكٌر7906153476924
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةحمٌدؼنام7906154477079
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةالمصطفىاجابرى7906155477228
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةأسامةالعلوي نجٌب7906156477472
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةالرحٌم عبدلقمان7906157477984
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةمحمدالمنصوري7906158478874
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةكرٌمةحمدوش7906159479125
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةمحمدالبوزٌدي7906160479367
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
8

اإلسالمية التربيةٌوسؾسعٌد7906161479433
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةمحمدأخٌاض7906162479497
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةعائشةالمٌح7906163479650
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةالرحٌم عبدالوهم7906164480330ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةلحسنسوفو7906165481353
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةحمٌداختً بن7906166481713
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةرحمةأتشعٌبت7906167482100
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةموسىالشامخ7906168482228
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةتوفٌقامعٌزي7906169482403
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةاللطٌؾ عبدبعال7906170482404
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةالضوفقه7906171482542ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةرشٌدالتاٌب7906172483199
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةمرٌمالؽندوري7906173483394
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالدٌن نورحدادي7906174483686
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةرضىالمساوي7906175483852
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةٌاسٌنمبروك7906176483995
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةهللا عبدابورحٌم7906177484108
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةسارةهاشم7906178484712
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةاللطٌؾ عبدالبدري7906179484937
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةخدٌجةالعواد7906180485260
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
9

اإلسالمية التربيةخالدالعالم7906181485265ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

اإلسالمية التربيةاناسكروم7906182485899
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

اإلسالمية التربيةالصادق عبدخلكان ابن7906183486289
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

اإلسالمية التربيةاحسانالمدن7906184486437ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةمحمدالرمٌت7906185486438ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

اإلسالمية التربيةبوجمعةلفرٌندي7906186486736
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

مرجان7906187487150
 فاطمة

الزهراء
اإلسالمية التربية

الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

اإلسالمية التربيةاحمدعلٌوي7906188487296
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

اإلسالمية التربيةنورةالنجاري7906189487941
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

اإلسالمية التربيةزٌنبالزعٌم7906190488173
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

اإلسالمية التربيةمصطفىحم7906191488203ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

اإلسالمية التربيةعبدالفتاحالطحان7906192488251
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

اإلسالمية التربيةٌوسؾابجا7906193489096
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

اإلسالمية التربيةلبنىأبولطٌفة7906194489477
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

اإلسالمية التربيةأسامةالنجاري7906195489951
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

Page 164/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالرحٌم عبداحساٌن اٌت7906196490254
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

اإلسالمية التربيةمحمدالقصاب7906197490346ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

اإلسالمية التربيةربٌعةبقردوش7906198490819
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

اإلسالمية التربيةالرفٌع عبدعرسان7906199491264
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

اإلسالمية التربيةمرٌمالقبل7906200491645ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
10

اإلسالمية التربيةالٌزٌدأكرام7906201492156
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةمحمدبوسعٌد7906202492680
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةجوادسكتان7906203493029
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةنعٌمةالحنون7906204493116ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةفاطمةبوعاللة7906205493345
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةالرحمان عبدكدري7906206493534
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةعتٌقةراج7906207493765ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةمارٌةلبزار7906208494049
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةسناءامحرٌش7906209494148
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةسناءالفالح بن7906210494339
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةسفٌانأٌوب بن7906211494594
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةاالله عبدبندرم7906212494621
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةعزٌزالمٌمون7906213496236ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةسعٌدزهٌر7906214496580
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةعبدالهاديمسٌح7906215497118
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةزهٌرةالطواهري7906216497423
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةالعزٌز عبدبوقاسم7906217497709
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةٌاسٌنأبؽوغ7906218497887
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةعبدالرحٌمطوٌل7906219498109
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةالدٌن عزالسكاف7906220498337ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
11

اإلسالمية التربيةعبدالرحٌمامدجار7906221499170
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةمحمددواج7906222499345ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةحفصةوحمان اٌت7906223499553
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةمحمدالمبارك7906224499768ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةمحمدالمنصوري7906225500101
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةعبدالوهابصنٌب7906226500381ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةحفٌظنصار7906227500635
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةالمهدياالدرٌس7906228500844ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةخالٌد موالياهنتات7906229501385
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةتوفٌقالفنان7906230501710ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةابراهٌماضصالح7906231501766
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةأحمدببجدي7906232501892
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةالمهديالهتهوت7906233502183
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةزٌنبدٌالك7906234502621ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةمحمدالعرج7906235503062
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةالحكٌم عبدالقلدة7906236503259
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةٌوسؾهاشم7906237503592
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةٌونسموٌل7906238504006
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةهشامبٌروك7906239504108
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالحسٌنجبران7906240504119
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
12

اإلسالمية التربيةخدٌجةعرب7906241504187ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةابراهٌمالعود7906242504502
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةمصطفىعفاؾ7906243504716
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةرشٌدةمنصور7906244504785
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةسلوىٌوس ابن اٌت7906245504911
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةعمرأبوعمر7906246504997
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةالحافظ عبدصحبوض7906247505041
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةالسعٌدالناصري7906248505512
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةالعزٌز عبدالرام7906249505692ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةاحمدمورٌنو7906250505806
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةحسنةالساق7906251506546ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةدلٌلةالفقٌه اٌت7906252507268
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةمحمدمصدق7906253507326
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةسناءكٌران بن7906254507342
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةنجاةخزٌنة7906255507739
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةالحكٌم عبدالؽال7906256507748ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةمصطفىالمعتصم7906257507755
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةحسنالزرهون7906258507901ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةسفٌانزروال7906259508037
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةالحلٌم عبدأمٌن7906260508555
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
13

اإلسالمية التربيةاقزٌبرةمحمد7906261508574
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةاللطٌؾ عبدأبراغ7906262508696
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةامحمدعناب7906263508867ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةحسناكرام7906264508946
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةالعزٌز عبدلحرش7906265509211
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةالمالك عبدبورحٌم7906266510469
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةعبدالصمدالزٌادي7906267510613
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةالنعٌم عبدبامان7906268510799
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةهللا عبدحوام7906269510907ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةمصطفىقربان7906270511002
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةاٌوبمعروؾ7906271511193
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةمحمدباحمدي7906272511612
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةأحمدالفراوي7906273511810
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةلحسنبودراع7906274511923
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةنجاةحٌدوش7906275512123
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةمومنالؽازي7906276512265
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةالرحمن عبدالقش اٌت7906277512749
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةزٌنبحلوان7906278513964ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةجمٌلةبعزٌز7906279513997
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةعثمانابوكمال7906280514879
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
14

اإلسالمية التربيةالعظٌم عبدالفنكل7906281515354
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةحسنكحمو7906282516023
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةمرٌمدمان7906283516273
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةمحمدسكٌاط7906284516394ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةحمزةبلماح7906285517266ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةابراهٌمناصر أٌت7906286517429
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةٌونسالحدٌدي7906287517459
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةحسنٌةالمرحول7906288517478ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةالحنفًاطلحا7906289519023
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةهندبالعزوز7906290519216
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةالحبٌبازنٌن7906291519252
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةسكٌنةالقبال7906292519302
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةاٌوبالعمري7906293519760
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةالرحمان عبدالشتٌبة أٌت7906294519773
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةاحمادؼالب7906295519777
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةالكبٌر عبدالبركاوي7906296520002
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةالمصطفىعٌس7906297520022ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةهللا عبدالباز7906298520225
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةنبٌلالزهراوي7906299520510
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةلقمانمٌلود7906300521040
الثاًوٌت التأهٍلٍت صالح الدٌي 

(2حً الوسٍزة)األٌوبً 
15

اإلسالمية التربيةبدرالدٌناالسعد7906301521340
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةمحمداسوس7906302521484
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةالكرٌم عبداللوح7906303521511ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةحنانومنٌنة7906304521805
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةنجٌبشكري7906305522228
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالعالً عبدالحسن7906306522319ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةعثمانالصابري7906307522649
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةالباسط عبدناصري7906308522844
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةطهالمعتصم7906309522887
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةإسماعٌلهللا عبد7906310523013
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةعادلالمردي7906311523297
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةجاللأشبك7906312523413ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةرضاحٌح7906313523522ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةٌونسالنوت7906314523586ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةابراهٌمازضوض7906315523829
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةخالدسالم بو7906316523851
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةابراهٌمالسباع7906317523913ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةهاجروسو7906318524219
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةنبٌلالجبل7906319524562ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةسعدالمرٌن7906320524970ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
1

اإلسالمية التربيةحفصةمعرض7906321525832
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةعبدالرحمانبنتبٌبخ7906322526034
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةالمصطفىأوسفر أٌت7906323526633
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةاللطٌؾ عبدبوسكٌن7906324527008
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةإسماعٌلعال حمو7906325527486
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةسعادباري7906326527690
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةحسنجبران7906327527732ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةحسنحوام7906328528232ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةحسنأمولٌد7906329528851
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةمحمدأمعم7906330529038ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةسعٌدبالحاج اد7906331529653
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةمحمدالعرش7906332529806
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةأمٌنةمفتاح7906333530050
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةالرحٌم عبدأشدٌك7906334531134
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةعزٌزنصر7906335531326
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةالوهاب عبدالدادودي7906336531769
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةحٌاةأزدي7906337531968
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةحسنرزوق اٌت7906338532094
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةسناءبلحاٌل7906339532183
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةعادلاوعال7906340532229
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
2

اإلسالمية التربيةالحكٌم عبدالحاج اٌت7906341532630
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةالفتاح عبدصابر7906342532843
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةرشٌدشرٌؾ7906343533578
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةرشٌدأعزٌز7906344533835
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةمحمدمسعود اد7906345534048
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةاٌوببلمقدم7906346534461
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةهشامالبشري7906347535788
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةمحمدسعدان7906348535854
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةعائشةفرٌك7906349536197
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةوجدانشعشاع7906350536405
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةمحمدببار7906351536858
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةمحمدابعاش7906352537207
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةابراهٌمشكل7906353537622ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةكنزةالشباط7906354537683ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةبخوبشرة7906355537699
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةهشاملهالل7906356538061
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةرشٌدهالوي7906357538208
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةسعٌداجكار7906358538719
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةحسناءبوعل7906359538857ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3

اإلسالمية التربيةالصادق عبدخوٌة7906360539024
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
3
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةأحمدبوشطرت7906361539281
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةراضٌةالمومن7906362539328
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةكرٌمةالطلح7906363539351ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةمحمدادرٌوش7906364539377
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةكرٌمةالمطاع7906365539407ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةحنانبودوٌل7906366539952
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةعبداللطٌؾالشكدال7906367539976ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةعبدالجبارالجبهة7906368540082
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةهللا عبدتومجٌن7906369540211
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةعبدالنبًصابر7906370541152
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةمحمددباج7906371541326
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالعزٌز عبدجبري7906372542884
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةرشٌدةشٌكر7906373543166
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةٌوسؾسوٌبة7906374543286
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةعبدهللااٌتوشن7906375543376
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةمحمدرجاء7906376543450
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةزكرٌاءمساعد7906377543602
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةتٌكانًبشرى7906378543613
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةمراداالزرق7906379543699
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةخلٌلالشعابت7906380543791ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
4

اإلسالمية التربيةرشٌدفقٌه7906381543806ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةمصطفىبوحسٌن7906382544209
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالواحد عبدشرف7906383544670ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةكبٌرةفرعون7906384544925
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةبشرىابركة7906385545323
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةنادٌةبوكتٌب7906386545826
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةناجٌةصبري7906387546243
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةالعالً عبدالبوه7906388546492ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةحفٌظةأتهروت7906389546732
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةالكبٌر عبدبلخروج7906390547143
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةابراهٌمأشراع7906391547166
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةسهٌلافركٌس7906392547238
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةعمرمنٌقش7906393547287
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةرشٌدبٌاض7906394547565ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةمحمدالفراق7906395547589
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةالكرٌم عبدالفصال7906396548612
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةعائشة لالالناصري7906397548636
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةمحمدالمرابط7906398548764
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةحمزةالؽابٌري7906399549137
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةعزٌزالعضل7906400549238ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
5

اإلسالمية التربيةالكرٌم عبدرفاع7906401549955ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

اإلسالمية التربيةعبدهللااوبٌه7906402550425ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

اإلسالمية التربيةالرحٌم عبدالعضل7906403550773ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

اإلسالمية التربيةاسماعٌلراحٌم7906404551805
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةسعٌدخزان7906405551902ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

اإلسالمية التربيةخالد محمدفقروج7906406552334ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

اإلسالمية التربيةالنبً عبدشعٌج7906407552465
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

اإلسالمية التربيةصوفٌابوفوس7906408552585
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

اإلسالمية التربيةخولةسالك7906409552881
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

اإلسالمية التربيةاسٌةالطبران7906410552930ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

التجان7906411552938ً
 فاطمة

الزهراء
اإلسالمية التربية

شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

اإلسالمية التربيةأٌوبهٌباوي7906412553287
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

اإلسالمية التربيةالعاطً عبدكناز7906413553489
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

اإلسالمية التربيةهللا عبدابحاوٌح7906414553694
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

اإلسالمية التربيةالصمد عبدخرتٌت7906415553740ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةفدوىالهرٌم7906416554624ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

اإلسالمية التربيةالرزاق عبدكوركوش7906417554764
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

اإلسالمية التربيةرجاءلكلٌل7906418554980
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

اإلسالمية التربيةالحسٌنابدار7906419555111
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

اإلسالمية التربيةٌوسؾداود أٌت7906420555135
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
6

اإلسالمية التربيةالحفٌظ عبدبوزرب7906421555853
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةاإلله عبدؼرٌب7906422555981
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةالجبار عبدالعزٌزي7906423556079
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةرحالخ7906424556160ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةمحمدبنحادة7906425556974
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةوفاءضوفار7906426557056
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةخدٌجةتٌكوك7906427557067
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةمحمدالعبدي7906428557086
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةالعزٌز عبدبلقاض7906429557465ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةمحندزوك7906430557535
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةلحسنجمال7906431558532ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةجوادأبٌاض7906432558699
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةجمالمصباح7906433558940
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةعبدالجلٌلاعدٌلة بن7906434559381
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةالحسنٌاسٌن7906435559443
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةالعزٌز عبدأدرٌر7906436560004
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةعبدالؽنًعال أٌت7906437560348
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةامٌنانخٌل7906438560444ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةلمٌسًاحمد7906439561036
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةالجلٌل عبدالحمذان7906440561465ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
7

اإلسالمية التربيةاحمداكرن7906441563841ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةزهٌررازق بن7906442564566
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةالباسط عبدالنوت7906443565812ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةعبدالرحٌماكمٌدن7906444566102
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةسعٌدالحان7906445566354ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةعمارالعمران7906446567258ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةالعربًامدجار7906447567428
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةالكبٌر عبدمساعد7906448567628
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةحسناالشقر7906449567705
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةرشٌدأبضار7906450568175
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةكرٌمةلصبهان7906451568201ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةسعٌدةورخة7906452568250
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةمحمدجمال7906453568366
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةاٌوبالراٌس7906454568432ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةعبدالهادياجرٌف7906455568453ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةلحسناهكاس7906456568569
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةحناناكشٌرة7906457568815
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةبدرؼٌسً اد7906458569284
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةمصطفىالزروال7906459569333
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

Page 188/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالرحٌم عبدلبروف7906460569348ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
8

اإلسالمية التربيةالحسانانزار7906461569628
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةعلًبنعامر7906462569820
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةرحالفقٌه7906463569926ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةعبدهللاطرانت7906464570010
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةحلٌمةوندٌل7906465570051
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةلطٌفةالكرماع7906466570204ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةحسنزربان7906467571117
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةمحمدالمنان7906468571225ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةالباسط عبدصعصاع7906469571947
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةجمٌلةعزٌزي اٌت7906470572008
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةمرٌمملوك اٌت7906471572330
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةرشٌدلمدرات7906472572389
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةسعٌدجمري7906473572409
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةعبدالصمداهنٌب7906474573111
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةاسماعٌلكنتاوي7906475573322
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةالدٌن نورالعضل7906476573598ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةالشفٌق عبدحٌدة7906477573644
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةفتٌحةمستوت7906478573651
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةالسعٌدابعقٌل7906479574258
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةامباركفوهال7906480574543
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
9

اإلسالمية التربيةخدٌجةخدٌم بن7906481575607
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةسارةعلً اٌت7906482576700
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةالحق عبدطلوع7906483577161
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةٌاسٌنالضرٌؾ7906484577178
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةاحمدالٌوسف7906485577727ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةالمصطفىدحدوح7906486577822
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةسكٌنةاؼرٌب7906487578120
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةمحمددخٌل أٌت7906488578129
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةخدٌجةالطالب أٌت7906489578722
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةاحمداوشن اٌت7906490578736
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةادرٌسالخالدي7906491579835
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةاسماعٌلالحفٌد7906492580962
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

Page 191/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

موالي أٌت7906493582165
 فاطمة

الزهراء
اإلسالمية التربية

شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةزٌنبأزكاي7906494582473
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةالمطلب عبدالنمٌل7906495582514ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةمحسنازوٌتن7906496583658
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةالعربً محمدنافع7906497583786
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةإبراهٌمجٌلو7906498584001
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةحنانالٌوب7906499584197ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةالدٌن عزنافع7906500584442
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
10

اإلسالمية التربيةعمرانفلوس7906501584916
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةٌونسعبدون7906502585412
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةٌوسؾرجاء7906503585503
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةحافظالمزوض7906504585576ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةالكبٌر عبدالركٌب7906505585962ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةمحمداألطراش7906506588107
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةٌاسٌنالسنٌتر7906507588482
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةحسنلدٌب7906508589320
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةمعادروابزي7906509589402
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةٌوسؾالحالوي7906510589714
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةالكبٌراالبراهٌم7906511589715ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةعزالدٌنعامر7906512589874
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةٌونساللواح7906513590054
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةمحمدصابر7906514590722
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالعربًالمٌلودي7906515591080
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةالمولى عبدعنور7906516591180
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةرشٌددنفل7906517591286ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةفتٌحةامسٌح7906518591431
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةمحمدالعماري7906519592277
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةحمٌدأفقٌر أٌت7906520592302
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
11

اإلسالمية التربيةالصمد عبدالفحل7906521593106ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةمحمداعزى7906522593880
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةالرحٌم عبدسبع7906523593967ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةاحمدالحسن7906524594836ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةحفٌضةالصور7906525595017
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةفاطمةاروش7906526595564
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةزهٌرالرائس7906527595647
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةمحمداؼٌدن7906528595964
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةرشٌدمعتصم7906529596410
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةمرٌمبقاس7906530597213ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةمصطفىمبارك اٌت7906531597710
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةالصادق عبدأدحٌن7906532598948
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةالشرعمحماد7906533599071
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةعبدالباريالكور7906534599272
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةحمٌدٌوس اٌت7906535599749
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةتوفٌقسلٌم7906536599781
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةابراهٌمالمهزم7906537600717
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةمحمدملوك بن7906538600814
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةلحسناسبان7906539601610
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةأٌوببنفٌنة7906540601810
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
12

اإلسالمية التربيةمنىحباب7906541601938
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

اإلسالمية التربيةالهمة داتباخر7906542601945
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

اإلسالمية التربيةالناصر عبدباضٌض7906543602738
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

اإلسالمية التربيةعائشةالحساٌن7906544602840
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

اإلسالمية التربيةالهادي عبدبحمان7906545603273
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

اإلسالمية التربيةسعٌدحبوب7906546605334
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

اإلسالمية التربيةتوفٌقالمزوزي7906547605828
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةرضانانً اٌت7906548605942
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

اإلسالمية التربيةلحسنأبعمران7906549606850
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

اإلسالمية التربيةعبدالسالمامكرود7906550607783
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

اإلسالمية التربيةعمرصواب7906551607853
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

اإلسالمية التربيةسلمىبنكنون7906552608819
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

اإلسالمية التربيةادرٌسبونقاٌة7906553608854
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

اإلسالمية التربيةالسالم عبدأولمٌن7906554609107
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

اإلسالمية التربيةمحمدالٌوسف7906555609797ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

اإلسالمية التربيةجمالبوشة7906556610248
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

اإلسالمية التربيةسكٌنةشحٌمة7906557610765
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

اإلسالمية التربيةالحكٌم عبدالفاخري7906558610854
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةابراهٌمبؽدادي7906559610965
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

سدرة7906560612178
 عبد موالي

العزٌز
اإلسالمية التربية

شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
13

اإلسالمية التربيةمحمدبنهنٌن7906561612560
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةٌوسؾالدمسٌري7906562613274
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةهللا عبدالراٌس7906563613472
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةسعٌدالؽازي7906564614005
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةفاطمةعالوي7906565614359
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةالناصر عبدجمال7906566614564
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةالحسٌنانوار7906567614569
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةمالكعدنان7906568614854
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةجمالموحٌب7906569615234
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةرشٌدالقدوري7906570615520
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةالرحٌم عبدبوعنان7906571616039ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةاحمدفروخ7906572616272
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةهللا عبدأرخصٌص7906573616844
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةعلًاهراش7906574616990
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةالمصطفىبارٌش7906575616998
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةجهادتمشة7906576617292
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةابراهٌمباحسٌن7906577617837
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةالصمد عبدالناج7906578617916ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةالحسنابال7906579618235
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14

اإلسالمية التربيةعبدهللابكا7906580618405
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
14
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةابراهٌممولٌد اٌت7906581618628
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةالتهامًالٌازٌدي7906582619685
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةأحمدلحوارج7906583619744ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةمٌنةالشامو7906584619921
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةمحسنالجبار7906585619990
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةالفتاح عبدبلخٌر اٌت7906586620024
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةالبتولالراحل7906587620169ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةسعٌدالتزان7906588620539ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةلطٌفةبورجا7906589620737
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةعلًالتؽزاوي7906590620769
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةرشٌدبٌؽرادن7906591621497
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةاحمدالجداوي7906592621947
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةأحمدالبركة7906593622183
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةسفٌانعالوي7906594624216
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةمحسنالركٌب7906595625091ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةكرٌمةطائع7906596625428
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةحمزةبؤنٌة7906597626884
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةتوفٌقحري7906598627380
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةخدٌجةجالل7906599628189
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

اإلسالمية التربيةخولةلحسوة7906600629326
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
15

حضار7906601629544
 فاطمة

الزهراء
اإلسالمية التربية

شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
16

اإلسالمية التربيةمحمدناق7906602629623ً
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
16
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةٌاسٌندوش7906603630271
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
16

اإلسالمية التربيةفاطمةابراهٌم أٌت7906604630365
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
16

اإلسالمية التربيةحسناءالبالوي7906605630460
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
16

اإلسالمية التربيةمحمدسبع7906606630839
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
16

اإلسالمية التربيةالواحد عبدبابا7906607630840
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
16

اإلسالمية التربيةمصطفىالجعفري7906608631014
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
16

اإلسالمية التربيةالرحمن عبدبلحفٌظ7906609631757
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
16

اإلسالمية التربيةمرٌمبناصر7906610633178
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
16

اإلسالمية التربيةٌوسؾافخار7906611633950
شارع )الثاًوٌت التأهٍلٍت سحٌوى 

(األهٍز هوالي عبد هللا
16

البدنية التربيةادرٌساجٌل7907001425353ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةسفٌانالؽالل7907002425464ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةهشامالمكاوي7907003425572
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةوالءابالغ7907004426464
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةحمزةلمخزن7907005426667ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةٌحٌىالخالدي7907006427333
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةاالله عبدالحاج أٌت7907007427352
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةخدٌجةنٌس7907008427977ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةالدٌن صالحنادر7907009428297
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةعزٌزالداودي7907010428681
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةالؽفور عبدبٌزة7907011428729
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةآدملبروف7907012429527ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةجٌهانسٌقال7907013429537
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةلطٌفۃالومضن7907014430327ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةملٌكةامونن7907015430404
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةطهبنعبٌدات7907016431041
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةمحمدبوعصافر7907017431372
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةالمهديالعائل7907018431965ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةالحسنأمومن7907019432019
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةمحمدنعٌم7907020432531ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
1

البدنية التربيةمحمدعبدالهادي7907021432745
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةسفٌانالطوس7907022433575ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةمحمدأطوش7907023433620
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةسلٌمةرفلة7907024434876
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةسلمىلمصدق7907025435101
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةفرحمرجوان7907026436808
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةٌاسٌندرٌس7907027437613ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةالحمٌد عبدبوشمامة7907028437879
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةاسامةموٌس7907029438083
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةعثمانبزضاض7907030438303
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةسلوىبنكارة7907031438438
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةولٌدناجح7907032438724
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةعبدالرحٌمالسوٌدي7907033439909
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةسارةبومزوغ7907034440874
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةالحق عبدأبلوح7907035441124
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةمرادالشرٌؾ7907036441930
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةحمزةحنزاز7907037442265
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةامٌنالموقري7907038442314
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةحواصمحمد7907039442358
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةأنسمعٌان7907040442974
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
2

البدنية التربيةخالدالكرجاوي7907041443193
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةالدٌن صالحالكراري7907042443417
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةنوفلمحسٌن7907043443792
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةوائلالدجٌل7907044444866ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةالواحد عبدالكحل7907045445396
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةٌوسؾبنسحٌط7907046445420
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةخدٌجةالشٌكري7907047446158
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةمحمدبوشفرة7907048446573
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةسلٌمانأبارو7907049446783
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةهللا عبدمنكل7907050446785
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةمرٌمبنعبادة7907051447844
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةعدنانالقضاوي7907052447906
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةاسامةبوسطٌال7907053448859
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةزكرٌاءمحفوظ7907054449749
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةالمصطفىالشرف7907055451222ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةسارةبنعٌاد7907056451502
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةاسماعٌللمجكر7907057452489
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةٌاسمٌناألزهري7907058452501
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةاٌوبفارس اٌت7907059453639
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةهاجراؼاؼاي7907060453647
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
3

البدنية التربيةسكٌنةالؽزوان7907061453932ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةمنٌرجالل7907062454045
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةاسماعٌلافرٌج7907063454523
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةمنصوراالدرٌسً هالل7907064455249
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةالعالً عبدالربوحات7907065456105
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةاسماءلطف7907066457921ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةٌوسؾالشٌخ اٌت7907067458071
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةرضى احمدبوبراهٌم7907068458445
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةابراهٌمبوركعة7907069458670
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةعصامالزوزي7907070458957
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةعثماناألجوادي7907071459122
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةنزار محمدالكشراوي7907072459538
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةمنعمعالم7907073460361
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةالحفٌظ عبدالفلس العلوي7907074461198
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةٌاسٌنالعامل7907075461278ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةالمهديالعٌساوي7907076462590
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةٌاسٌنحجاري7907077464604
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةمحمدالمحفوظ7907078464838ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةعادلالنوٌكة7907079465605
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةوفاءالعروس7907080466737ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
4

البدنية التربيةعادللشكر7907081467771
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةالعالً عبدالزهري7907082468732
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةحمزةالطجناري7907083468754
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةمعادفجري7907084470248
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةالناجمبومكات7907085471553
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةاٌوبالسٌح7907086472224ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةعمادسوٌس7907087472520ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةهبةمبلٌد7907088473664
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةزكرٌاءأبللوش7907089473954
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةزاٌدالقاٌد اٌت7907090473963
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةعصامامست7907091474171ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةسعٌدفاروق7907092475946
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةمحمدازدو7907093477997
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةعزالدٌنبنمٌنة7907094478771
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةالمصطفىفوز7907095479539
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةعبدالرحٌمموعل7907096480261ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةسعٌدحدى اٌت7907097480329
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةدنٌاشكٌب7907098482460
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةٌوسؾالعلوي7907099484080
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةٌوسؾبقا7907100486040
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
5

البدنية التربيةٌوسؾالكمرون7907101486619ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةٌسرالقال7907102487144ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةزٌنباحمام7907103488912ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةازروالٌوسؾ7907104489217
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةانسكباردي7907105489740
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةهٌثممرض7907106490059ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةامٌنالٌوس7907107490633ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةعمادبلنبو7907108490857
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةاٌوبالهان7907109491677ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةمنعمالقدس7907110493691ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةزكرٌاءالعرٌف7907111493994ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةهشامحم7907112495911ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةعبدهللاكركٌن7907113498355
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةمحمدالسمالل7907114499472ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةالخالق عبدمحمد7907115500497
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةعثمانالفقٌر اٌت7907116501762
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةأشرؾالطالب7907117501940ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةالمصطفىالحرٌؾ7907118503285
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةمحسنالحوض7907119503287ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةعبدالؽفورموبرٌك7907120503451
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
6

البدنية التربيةالمهديمحداد7907121503571
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةتوفٌقالخضري7907122504142
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةعبدالمنعماولمدان7907123505756ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةهالةالخوجة7907124505854
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةعزٌزالكاف7907125506222ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةرقٌةاباحبٌب7907126506641ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةرضوانالشتوي7907127506972
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةسعٌدالخالدي7907128507092
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةمحمدالدٌن بدر7907129507845
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةٌونساشطٌنات7907130507889
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةأمٌمةودٌدي7907131509596
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةمنٌراجع7907132510882
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةالبشٌر محمدالدحان7907133511573ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةالمحفوظعمر بن اٌت7907134511681
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةكرٌمةبوصبع7907135512219
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةالدٌن بدرالبكري7907136512893
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةعمادروح7907137513426ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةٌاسٌنبهلول7907138513893
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةالٌاسرصٌن7907139514888
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةأٌوبباسٌن7907140515155
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
7

البدنية التربيةٌونسالحوزي7907141516763
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةزكرٌاءمستعٌد7907142517366
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةمحمداحمٌمص7907143517417
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةكمالالمروع7907144518205
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةعمرنفاح7907145518302
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةسهاملعبو7907146518538
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةعمرانمسكاري7907147519067
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةانسنجٌب7907148519345
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةأٌوبتمال7907149519475ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةأشرؾرٌحان7907150520094ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةرضوانالبوحسن7907151521613ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةامٌنطٌب7907152521812
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةحمزةصبري7907153522059
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةٌوسؾاٌوب7907154522483
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةفاطمةمحفوظ7907155522790
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةمحماداحباري7907156523119
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةمحمداشطٌنات7907157523699
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةٌاسٌنالوقوري7907158524225
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةمصطفىبوسدرة7907159525928
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةالمصطفىالنفخاوي7907160526536
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
8

البدنية التربيةمحمدمرب7907161526554ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةعلًأزناك7907162526791ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةمروانالخبزي7907163526901
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةالرحمان عبدكزٌب7907164527135
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةمحمادمنضاري7907165527441
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةعمرالعٌان7907166527635
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةاسامةروان7907167527909ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةحسٌنالحسناوي7907168528364
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةعمرالمودن7907169528381
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةأٌوبالسالم7907170528968ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةمحمداشالة7907171529404
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةمحمدالدٌوان7907172529478ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةسهلٌةسٌمعل7907173531193ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةرجاءالحٌدون7907174531370ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةحسنبوجؽاض7907175531474
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةالؽنً عبدبنكرٌران7907176532381
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةاٌوباسحٌم7907177532950ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةجامعلحسن اٌت7907178533258
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةمحمدالعمران7907179534167ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةعزالدٌنرٌان7907180534368
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
9

البدنية التربيةعمرالكعام7907181534473
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةسعدلحوٌدك7907182534565
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةابتسامابوطالب7907183534688
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةاللطٌؾ عبداعراب7907184535691
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةٌوسؾزهٌر7907185536551
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةالعزٌز عبدزهٌر7907186537347
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةحسنبنعٌسى7907187538680
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةأٌوبسطوب7907188539020ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةلبنىالباها7907189539237
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةعبدألرزاقأوبتا7907190540839
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةهللا عبدالعٌادي7907191541300
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةنهٌلةلؽشٌم7907192541864
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةأبوبكرلمؽاري7907193543653
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةحمزةقادٌر7907194543937
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةمحمدازدي7907195544754
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةوفاءكروم7907196546611ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةعمادزهٌر7907197548101
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةاسامةتكوشت7907198549938
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةأنساإلدرٌس7907199550463ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10

البدنية التربيةهشامكٌشة7907200550748
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
10
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةمحمداببػ7907201552114
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةٌاسٌنبوركان7907202552264
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةاالله عبدبلخوخ7907203552684
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةعبدالعزٌزالرشق7907204552875ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةمحمدالتونس7907205553240ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةنجٌةالموفق7907206554271
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةرضوانمشات7907207554296ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةكرٌمحمٌدي7907208554835
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةكلثومناٌبة7907209554920
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةٌوسؾامؽونٌا7907210555034
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةزهٌرةالحمار7907211555184
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةعبدالرحٌماؼزٌؾ7907212556506
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةإبتسامالهداج7907213556831ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةٌوسؾالمازون7907214557266ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةحسنالراٌس7907215557398
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةحمزةالعساوي7907216557930
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةنورةدٌدوح7907217557953
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةكمالجالل7907218558098
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةلبنىاجنوٌن7907219559016
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةسناءالكودرون7907220559267
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
11

البدنية التربيةٌوسؾهدة7907221559938
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةمحمدباروش7907222560086
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةالصمد عبدقبٌل7907223560667
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةخدٌجةبوشهرٌن7907224560715
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةحمزةمدٌل7907225560779
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةالمهديدون7907226560846ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةمحمدالوزان7907227561560ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةامٌناواساغ7907228561612
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةأنسشرباوي7907229561983
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةٌوسؾتٌتاالزعٌم7907230562702
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةعبدالعالًالقائدي7907231562978
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةٌاسٌنأوعسو7907232563050
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةالواحد عبدالصنهاج7907233564932ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةهشامالخلٌل7907234566851
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةؼٌثةالكبٌري7907235567009
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةوجدانالفجاج7907236568421
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةرجاءالناصري7907237568856
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةالٌاسسكار7907238570620
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةرشٌدكموم7907239570674ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةالحمٌد عبدبوثالث7907240571693
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
12

البدنية التربيةعبدالرحٌمالرقٌبة7907241572932
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

البدنية التربيةابراهٌمااكلكال7907242573330
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

البدنية التربيةبومدٌانٌونس7907243573557
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

البدنية التربيةرشٌدالعٌنوس7907244574179
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةسلٌمانالعثمان7907245575481ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

البدنية التربيةفرٌدعكو7907246575893
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

البدنية التربيةعلًالبوحسن7907247577035ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

البدنية التربيةامباركزعبول7907248577499
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

زٌؽم7907249578136
 ٌوسؾ

الصدٌق
البدنية التربية

الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

البدنية التربيةالدٌن شهابصبري7907250579957
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

البدنية التربيةعثمانالبلؽٌت7907251579989ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

البدنية التربيةمحمدبنطور7907252581018
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

البدنية التربيةهشامالعسفوري7907253581796
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

البدنية التربيةطارقفنان7907254582236
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

البدنية التربيةوفاءزبروك7907255583563
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةامالمرخ7907256583772ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

البدنية التربيةعالءئد عا7907257584117
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

البدنية التربيةسمٌرةإحزماض7907258584519
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

البدنية التربيةنوالعسال7907259585907
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

البدنية التربيةعبدالواحدأنتٌؾ7907260586661
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
13

البدنية التربيةزكرٌاءامبارك أٌت7907261587105
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةمحمدالزٌن7907262587557
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةسعدلعنان7907263588986ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةزهٌرسمٌر7907264588994
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةعبدالصمددؼماوي7907265588996
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةكمالموس اٌت7907266589098
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةعادلالطواهرة7907267589185
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةإلٌاسالخلوق7907268589207ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةعادلابزوزي7907269590545
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةمرٌمالعقل7907270591242ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةكرٌمةلكروٌز7907271591854
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةهدىاسلٌك7907272592432
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةمرٌملمقدم اٌت7907273592945
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةمحمدالعرش7907274593082
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةشٌماءفالح7907275593362
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةالرزاق عبدالطاهري7907276593861
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةاحمدبوافرادن7907277593943
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةزٌنبالحلوم7907278594507ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةالمهديحنان7907279594966ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةالطٌبًالباز7907280595219
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
14

البدنية التربيةٌوسؾالناصري7907281595358
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةادرٌسلمعلم7907282595570
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةزهرةالشعبان7907283596479ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةمحمدالعمران7907284597780ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةعثمانعال أٌت7907285598022
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةأحاسارة7907286599096
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةجوادبوزه7907287599152ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةهشامقجراوي7907288600211
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةٌاسٌنحنصاوي7907289601137
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةالؽفور عبدالكرزاب7907290601998ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةعبدالحقاعبل7907291602090ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةلٌلىالمعتمد7907292603138
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةخالدقاسم7907293603847ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةالحكٌم عبدلحبوس7907294605068
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةالعاطً عبدذاكٌر7907295605198
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةٌونسأقباب7907296605799
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةحمزةبندٌش7907297605898
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةمحمددؼو7907298606178
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةعزٌزالدحمان7907299606195ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةطارقالعٌاط7907300606345ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
15

البدنية التربيةسمٌربوفارس7907301606517
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةحمزةالٌزٌدي7907302607005
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةولٌدالزكاط7907303608756ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةامٌنلكظٌؾ اٌت7907304610224
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةفوزيالمنتار7907305610489
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةأمٌنلزرق7907306610551
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةالمجٌد عبدالشعٌب7907307610585ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةالعوديعماد7907308610626
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةإلٌاسكوثر7907309610690
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةأٌوبحادق7907310611308
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةالمصطفًاالشرف7907311611407ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةمحمدملوك7907312611510ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةخولةبنشٌش7907313612155ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةعبدااللهالسباٌس7907314612337
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةإلهامالصالح7907315612886
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةالمصطفىواف7907316613197ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةٌاسٌنمبشور7907317614327
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةكرٌملعزٌري7907318614909
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةالمهديحاتم7907319615033
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةٌاسٌنالزوكٌة7907320615964
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
16

البدنية التربيةكلثومطرٌق7907321617304
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةعزٌزالموران7907322617763ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةعبدهللابوسنة7907323617879
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةعمادحركٌك7907324618803
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةزكرٌاءبوزهر7907325618913
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةمحمدمسعودي7907326618958
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةسمٌربالمٌن7907327620815
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةاسماءمحجوب7907328621782ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةمحمداالمال7907329622256ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةنزهةالجعٌدي7907330622433
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةعائشةأٌاو7907331623161
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةوفاءالرتن7907332623279ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةعائشةاتمؽوست7907333623351
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةزكرٌاءالشروق7907334623356ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةمحمدبعكٌر7907335623491
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةخدٌجةالمسطام7907336623769ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةعدنانعادت7907337623938ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةنوراصدٌك7907338624660ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةعلًالمخاطري7907339624936
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةسعدالحمدون7907340624942ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
17

البدنية التربيةاٌوببوسحٌب7907341624969
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةالرحٌم عبدؼانٌم7907342624987
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةبدرالبركة7907343625112
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةالزهراء فاطمتكفة7907344625206
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةعادلالمخنتر7907345625306
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةسومٌةمتوكل7907346625612
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةامٌمةبوستة7907347625637
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةعبدالرزاقبوعبٌد7907348626023
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةاٌوبتابٌع7907349626529
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةعادلؼزوان اٌت7907350626597
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةمحمدبنعلٌة7907351627792
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةوسٌمامزٌان7907352628743
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةمصطفىحراثٌة7907353630127
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةحسنتساف7907354631259ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةٌوسؾلفض7907355631282ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةسمٌرشهاب7907356631338
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةسكٌنةبوعصابة7907357631543
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةمحمدزٌدان7907358631831
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةالبصراويٌاسٌن7907359632197
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةحمزةعسال7907360632551
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
18

البدنية التربيةعمادالفقٌز7907361633135
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
19

البدنية التربيةاٌوبالطاٌق7907362633158
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
19

البدنية التربيةعمرنازه7907363633198
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
19

البدنية التربيةالعالً عبدحاتم7907364633450
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
19

البدنية التربيةمصطفىمنتا7907365634063
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
19
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةعادلالمزؼٌج7907366634290ً
الثاًوٌت اإلعدادٌت شاعز الحوزاء 

(الداودٌاث)
19

والكيمياء الفيزياءانسبنطالب7908001425930
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءعصامسروٌة7908002426217
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءخدٌجةلطف7908003426574ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءهشاموطٌل7908004426579
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءعمادبوعبدل7908005427066ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءالمهديمحٌب7908006427208
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءآدم ناجًخرٌبش7908007427529
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءمحمدهٌالل7908008429878ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءسفٌانعشق7908009430097ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءٌوسؾالرزوق7908010430376ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءمرٌمالهدٌم7908011430871
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءاسماءوصف7908012431213ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءمرٌمحبٌب7908013431469ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءزهٌررقٌب7908014431842ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءانتصاربوشمة7908015431860
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءحسنتٌكتٌك7908016432076
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءسلمىصبري7908017432480
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءالعٌاشًلزرق7908018433089
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءمحمدبؽاش7908019433117
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءالٌاس محمدعزاؾ7908020433196
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
1

والكيمياء الفيزياءدنٌاعصمان7908021433285
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

Page 237/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءمحمددخانة7908022433314
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

والكيمياء الفيزياءمحمدالزعٌم7908023433330
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

والكيمياء الفيزياءلٌلىازوٌلة7908024434186
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

والكيمياء الفيزياءهشامكروم7908025434245ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

والكيمياء الفيزياءالهودى نورالمالق7908026435304ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

والكيمياء الفيزياءاالله عبدالنبٌر7908027435476
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

والكيمياء الفيزياءثورٌةمصلٌح7908028435574
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

والكيمياء الفيزياءحمزةصكاك7908029435595
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

والكيمياء الفيزياءٌاسٌناشراقة7908030435716
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

والكيمياء الفيزياءبشرىمخف7908031435792ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

والكيمياء الفيزياءفاطمةعاشق7908032436926
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءالهادي عبدإشو7908033437023
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

والكيمياء الفيزياءسلمىالشرف7908034437449ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

والكيمياء الفيزياءالعاطً عبدورٌاش7908035437637
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

بشان7908036437662ً
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

والكيمياء الفيزياءعبدالرحٌمانزٌم7908037437944
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

والكيمياء الفيزياءٌونسقروان7908038438379
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

والكيمياء الفيزياءشٌماءلعرٌؾ7908039438447
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

والكيمياء الفيزياءالحسنمرٌد7908040438547
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
2

والكيمياء الفيزياءعبدالحمٌدالعسري7908041438913
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءأمٌمةالكبوري7908042439026
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءأٌوبؼال7908043439067ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءالحسٌنازروال7908044439965
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءعبدالعاطًاألبٌض7908045440570
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءحفٌظادوٌش7908046440650
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءهدىسعدي7908047440799
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءخلٌلالطاهري7908048441450
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءزكرٌاءالدٌم7908049441803ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءمحمداسنار7908050442282
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءسعٌدةبوعمٌر7908051442568
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءالحسٌنالضفاري7908052442735
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءٌونسداحمد اٌت7908053443269
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءٌاسٌنالحوس اٌت7908054444536
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

Page 240/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءصوفٌاالمسهل7908055444667
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءنزهةبنداودي7908056444829
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءأمٌنموداب7908057445007
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءمصطفىعمر الحاج اٌت7908058445196
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءأحمدزهٌر7908059445247
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءاللطٌؾ عبدالتهام7908060445368ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
3

والكيمياء الفيزياءخولةاحبٌر7908061445373
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

والكيمياء الفيزياءسهامكركوب7908062445876
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

والكيمياء الفيزياءسلوىامحٌم7908063446365
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

والكيمياء الفيزياءاٌوبصعصاع7908064446474
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

والكيمياء الفيزياءطارقأسٌر7908065447088
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءالضحى شمسبوحسٌن7908066448254
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

والكيمياء الفيزياءسعٌدعادل7908067448623
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

والكيمياء الفيزياءفاطمةالزاهٌري7908068448710
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

والكيمياء الفيزياءحسناضرٌكة7908069448987
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

عبود7908070449331
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

والكيمياء الفيزياءخدٌجةملوان7908071449695
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

والكيمياء الفيزياءٌوسؾمعول7908072450455
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

والكيمياء الفيزياءرضوانجابر7908073451615
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

والكيمياء الفيزياءإلهامعال أٌت7908074452054
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

والكيمياء الفيزياءنبٌلالوردان7908075452186ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

والكيمياء الفيزياءشٌماءبوركان7908076452498
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءأٌوبحدان7908077452686ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

والكيمياء الفيزياءكنونعماد7908078452719
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

والكيمياء الفيزياءلبنىالضرٌؾ7908079453100
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

والكيمياء الفيزياءصفاءنواع7908080453109
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
4

والكيمياء الفيزياءأٌوبكركاش7908081453538ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

والكيمياء الفيزياءكامٌلٌةالمراٌن7908082453877ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

والكيمياء الفيزياءعبدالعالًكرٌم7908083454234
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

والكيمياء الفيزياءٌونسعلً سٌدي اوالد7908084454527
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

والكيمياء الفيزياءحمزةرفٌق7908085454603
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

والكيمياء الفيزياءانسالزرهون7908086454775ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

والكيمياء الفيزياءجمالواهب7908087454783
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءعبدالحكٌملكحل7908088455165
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

والكيمياء الفيزياءسالمبورٌش7908089455335
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

والكيمياء الفيزياءسكٌنةالهزمٌري7908090455525
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

جرمون7908091456296ً
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

والكيمياء الفيزياءسهاممتٌن7908092456432
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

والكيمياء الفيزياءحمزةحصار7908093456722
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

والكيمياء الفيزياءعادلبوسٌؾ7908094456895
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

والكيمياء الفيزياءسناءابامن7908095457175ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

والكيمياء الفيزياءالمهديسعٌدي7908096457435
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

والكيمياء الفيزياءمرٌمالسعٌدي7908097458041
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

محفوظ7908098458177ً
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءالحكٌم عبدالمزضاوي7908099459113
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

والكيمياء الفيزياءزٌنبالعسال7908100459523
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
5

والكيمياء الفيزياءالكرٌم عبدالحمدون7908101459780ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

والكيمياء الفيزياءزكٌةرزوك7908102460112
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

والكيمياء الفيزياءمعاذمٌساوي7908103460241
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

والكيمياء الفيزياءاكراموحمان7908104460572
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

والكيمياء الفيزياءخالدابٌري7908105461097
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

والكيمياء الفيزياءعبلةأسوس7908106461496
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

والكيمياء الفيزياءعبدالعالًأورٌك7908107461792
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

والكيمياء الفيزياءسامًازم7908108462278ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

والكيمياء الفيزياءودادأودادس7908109462950
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءهدىعمٌر7908110463334
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

هشٌم7908111464520ً
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

والكيمياء الفيزياءٌوسؾالصوابن7908112464579ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

والكيمياء الفيزياءعثمانالمناوي7908113464763
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

والكيمياء الفيزياءأسماءالطالب اٌت7908114465257
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

والكيمياء الفيزياءسمٌرةضٌؾ7908115465880
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

والكيمياء الفيزياءهندالعٌمش7908116465907
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

والكيمياء الفيزياءعزالدٌنادؼوؼ7908117467389ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

والكيمياء الفيزياءمحسنلفٌف7908118467762ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

والكيمياء الفيزياءعبدالكبٌرفكار7908119467919
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6

والكيمياء الفيزياءمحمدبحٌري7908120468056
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءبوشتةفكار7908121468119
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءعبدهللاكثٌؾ7908122468265
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءمصطفىبوطٌب7908123468385
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءعبدالحلٌمسلم7908124468478ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءحمزةبونوادر7908125468651
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

السامري7908126468782
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءمحمدعطٌؾ7908127469125
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءالجلٌل عبدكون7908128469146ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءمحمدبان7908129469738ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءسعدٌةافالك7908130470131
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءعزالدٌنشكار7908131470370
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءٌوسؾهدؾ7908132470391
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءالسعدٌةالكنٌوي7908133470624
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءلبنىكاون7908134470683
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءعٌسىبوطهٌر7908135470763
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءالمصطفىحسناوي7908136471410
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءسلٌماناركراك7908137471915
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءسفٌانمٌلود بن اٌت7908138471997
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءٌوسؾصبري7908139472160
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءرضابقاع7908140472898
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
7

والكيمياء الفيزياءالعزٌز عبدالهرهور7908141472910
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءمرادلدؼم7908142473699
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءابراهٌمالسٌد7908143474121
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءرضوانرءوؾ7908144474485
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءالصادق عبدالعزوزي7908145475128
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءاسماعٌلاعرٌش7908146475274
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءجوادالٌزٌدي7908147476111
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءعمرلوال7908148476298
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءنورةافالك7908149477211
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءدنٌاشاجع7908150478514
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءأٌوبفرحات7908151478769
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءاسماعٌلالمسودي7908152478938
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءنادٌةالمكوس7908153479349ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءمحمدالتق7908154479803ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءمعادالعمري7908155480458
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءزكرٌاءبلماح7908156480882ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءمصطفىلحلو7908157483107
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءٌاسٌنالرٌة7908158483478
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءعمرالنٌى7908159483952
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءشرؾلحراري7908160484054
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
8

والكيمياء الفيزياءهاجرالزراع7908161484533
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءهشامفنت7908162485117ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءالصماد عبدالمالك7908163487017ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءسارةواكى بان7908164487121ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءخدٌجةعزوز بن7908165487287
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءالدٌن بدراوسار7908166487888
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءوسامبنٌجة7908167488090
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءٌوسؾخوٌا7908168488420
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءمحمدالجعبري7908169489987
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءمحمدالبرمك7908170490038ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءعائشةبركى7908171490280
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءعبدالجلٌللشكر7908172490827
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءرشٌدالجوهري7908173491331
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءحٌاةكروم7908174491392ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءٌوسؾبوكرٌن7908175491497
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءخدٌجةلحصاب7908176492041ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءسوفٌانكشاؾ7908177492637
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءحفٌظأرحال7908178494082
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءالمنعم عبدالعود7908179494202
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءمحمدعزام7908180494205
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
9

والكيمياء الفيزياءالمهديالكزار7908181494903
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءحلٌمةبدرون7908182494990
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءخالداعل7908183495646ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءمحمدماٌه7908184495663
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءعبدالرحٌمالعسري7908185496907
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءمحمدالمامون7908186496981ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءالجلٌل عبدالحاجب7908187497061ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءأسماءالوزان7908188498124ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءنعٌمةالطٌب7908189498615ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءزكرٌاءكرٌم7908190498953
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءرضوانالؽزال7908191499258ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءاٌوبحوزي7908192499922
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءثورٌةحمٌد7908193500196
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءنورالدٌندٌاج7908194500301ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءحسنبوح7908195500340
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءسفٌانلكو7908196501207ًٌ
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءأمالمعط7908197501795ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءالحكٌم عبدبنخل7908198502083ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءزكرٌاءخٌة7908199502324
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءٌاسٌنبوري7908200502445
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
10

والكيمياء الفيزياءرشٌدلحفٌظ بن7908201502521
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءسمٌرةالكباس7908202502582ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءحسٌنرٌال7908203503017ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءإٌناسفرات7908204503629ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءصفٌةاحندار7908205503887
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءعمادالتٌك7908206505353ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءالكوشًالمجٌد7908207505571
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءمرٌمالشهٌبة7908208505623
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

Page 254/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءعمرانالتزرال7908209506199ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءعبدهللاالزٌوي7908210506215
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءعبدالرحٌمالكٌزوم7908211506657ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءبشرىالكراوي7908212507805
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءالحسٌنالحاجة اٌت7908213508053
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءٌوسؾبوكٌالن7908214508637
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءالرزاق عبدفالح7908215510178ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءزٌنبكركر7908216510382
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءمحمدمفقود7908217510408
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءزكرٌاءإهٌاضن7908218511283
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءعبدالكرٌمالقادري7908219512693
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءهشامالداودي7908220513017
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
11

والكيمياء الفيزياءعبداللطٌؾمستقٌم7908221513167
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءفرٌدةتزك7908222513336ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءمحمدالعبدالوي7908223513612
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءنعٌمةبوراس7908224513834
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءاحساٌن أٌتحمو7908225513987
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءخدٌجةاالطرش7908226514433
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءاحمدالسالم عبد اٌت7908227515552
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءحمزةالمتوكل7908228517536
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءبوبكرورضوٌن7908229518886
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءكوثرارؼٌة7908230519047
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءسفٌانالدحوم7908231519381
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءزهٌرةمساعٌد7908232519677
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءمحمدبوناصر7908233520929
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءٌوسؾاوسٌدي7908234520961
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءكمالاطفٌشة7908235521001
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءكوثرمصباح7908236521577
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءثورٌةالمنور7908237521600
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءسعدالعزاب7908238522342
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءرضوانبال7908239522652
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءرضوانهنان7908240522862
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
12

والكيمياء الفيزياءحمزةالبازة7908241522920
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءمحسنبابوح7908242523020
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءعبداإللهالعسول7908243523223ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءأشرؾامحٌحٌد7908244523504
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءسعٌدمرشد7908245523606
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءكنزةالخرش7908246524695ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءعبدااللهخاتم7908247524955ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءأحمدؼوت7908248526069
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءأسماءالنباك7908249526094
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءاٌمانبقاس7908250527232ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءاالاله عبدعبٌد7908251527831
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءفؤادمحاح بن7908252527844
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءمحمدالعرج7908253527868
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءامٌن محمدؼازي7908254528095
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءخلٌفةمٌسرة7908255528134
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءمحمدرمٌلة7908256528167
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءسمٌةصرٌح7908257528202
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءخدٌجةلمدوان7908258528503ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءبشرىصابر7908259529246
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءالجلٌل عبدأضرضور7908260529509
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
13

والكيمياء الفيزياءحمزةبٌروك7908261530824
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

والكيمياء الفيزياءاللطٌؾ عبدٌاسٌن7908262530887
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

والكيمياء الفيزياءعلًبنسعٌد7908263531083
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءالمنعم عبدخلوق7908264531694
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

والكيمياء الفيزياءعثمانبنؽانم7908265531913
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

7908266532034
 الرؼٌنً

االدرٌسً
والكيمياء الفيزياءزٌنب

 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

والكيمياء الفيزياءلٌلىبوشرٌط7908267532181
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

والكيمياء الفيزياءٌوسؾبراٌم اٌت7908268532360
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

والكيمياء الفيزياءطارقأماح7908269532579ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

والكيمياء الفيزياءابراهٌمعدو7908270533085
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

والكيمياء الفيزياءمحمدمٌمون7908271533133
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

والكيمياء الفيزياءرضوانٌاسٌن7908272533668
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

والكيمياء الفيزياءمرٌمحرٌملة7908273533913
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

والكيمياء الفيزياءالرحمان عبداتفروٌن7908274534508
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءمحمدالولجى7908275534968
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

والكيمياء الفيزياءانواربروزٌٌن7908276535114
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

والكيمياء الفيزياءالرحٌم عبدفكار7908277535283
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

والكيمياء الفيزياءمنارالدرع7908278535497ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

والكيمياء الفيزياءعائشةوتمرت7908279535977
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

والكيمياء الفيزياءالحكٌم عبدالطٌر7908280538351
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
14

والكيمياء الفيزياءالدٌن بدراكرٌوة7908281540993
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءزهٌربوزكراوي7908282540998
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءفؤادالرام7908283541207ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءأمٌمةحفص7908284541638
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءالصمد عبدبلفقٌر7908285542794
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءهندالضرٌؾ7908286545512
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءابتهالالثمري7908287547460
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءحنانافقٌر7908288547561
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءؼٌثةالحلوي7908289549145
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءسعٌدالبصري7908290549530
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءاللطٌؾ عبدازنات7908291550946
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءجهادامٌري7908292551526
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءالدٌن صالحالخٌاري7908293551800
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءامنةموحى اٌت7908294553370
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءعبدالصمدالكانون7908295553597ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءرانٌةلمتابت7908296553770ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءاحمدصالح اٌت7908297554066
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءٌاسٌنبنفراج7908298554895
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءسهامالدروٌش7908299555062
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءزكرٌاءالكنزري7908300555201
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
15

والكيمياء الفيزياءلبنىبازي7908301555706
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءسكٌنةطالٌب7908302555926ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءالعزٌز عبدلحلو7908303556739
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءمحمدخٌاط7908304556758ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءعادلبندي7908305556832
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءمصطفىجدٌدي7908306557078
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءٌاسٌنمشكوك7908307557926
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءؼزالنصبح7908308558820ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءسعٌدةكن7908309559532
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءحمزةمحسٌن7908310559940
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءالسمٌع عبدالخلف7908311560517ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءأمٌنالفطٌري7908312560558
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءمحمدالزٌر7908313560631
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءهللا عبدادموسى7908314561293
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءاسماعٌلالطالب7908315562041
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءكرٌمعدال7908316562067
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءاشواقاٌدار بن7908317562124
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءخمٌسمدٌر7908318562218
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءٌاسٌنكرم7908319562788ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءسعٌدالحبٌب7908320562807
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
16

والكيمياء الفيزياءعمرعزٌزي7908321562999
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءرضامنٌان7908322564333ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءاسماعٌلاسماعٌل بن7908323564693
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءبدربوكٌالن7908324568264
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءأمٌنالسٌح7908325568910ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءحسنامٌن7908326569630
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءسناءالؽوت7908327569775
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءامٌنالدٌب7908328570553
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءٌاسٌنالمكاوي7908329571163
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءاكرامالمعطوف7908330571170ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءٌوسؾخضاري7908331571195
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءمحمدبجدٌد7908332571613
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءسفٌانسرسٌؾ7908333572046
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءالواحد عبدالجلٌل7908334572382ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءإسماعٌلالدوش بن7908335574252
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءاٌوبابشٌنة7908336574963
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءعمرانالمجاط7908337575121ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءكرٌمةالشعٌب7908338575299ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءسفٌانالقابل7908339575522
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17

والكيمياء الفيزياءالمختارالمخلوف7908340576663ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
17
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءٌاسٌنالتمتام7908341576692
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءنوفلالزاهل7908342576898
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءفهداجردون7908343577587
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءبهٌةدوصو اٌت7908344578486
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءعثمانالرائس7908345581108
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءحمزةالمندٌل7908346583381ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءالرحٌم عبدبلخبٌزي7908347584340
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءسارةعدري7908348585431
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءمصطفىعمران7908349585489ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءالؽنً عبدضرٌؾ7908350586365
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءإكرامبنعزوزة7908351587139
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءخدٌجةخربوش7908352587723
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءاسماعٌلاللطٌؾ7908353587792
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءلبنىبرٌز7908354587943
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

البٌض اٌت7908355587962
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءٌاسٌناكرٌش7908356589119
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءخالدحوش7908357589951
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءخدٌجةشكري7908358590221
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءأسامةشقري7908359590294
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءبدربوقتٌب7908360591033
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
18

والكيمياء الفيزياءٌوسؾمبشور7908361591337
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

والكيمياء الفيزياءٌاسٌنسكتان7908362592461
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءرضانامح7908363592475ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

والكيمياء الفيزياءهندلمادي7908364592490
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

والكيمياء الفيزياءحمزةحٌلو7908365592639
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

والكيمياء الفيزياءحمزةأوحم7908366593804ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

والكيمياء الفيزياءحمٌدوشواش7908367593890ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

والكيمياء الفيزياءالعابدٌن زٌنالخادم بن7908368594087
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

والكيمياء الفيزياءالعربًشكراش7908369594451
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

والكيمياء الفيزياءكرٌمهزهري7908370594764
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

والكيمياء الفيزياءهشاماجوٌدة7908371596989
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

والكيمياء الفيزياءجمالالشاب7908372597376ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

والكيمياء الفيزياءالتهامًباجو7908373597959
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءعادلبورقبة7908374598448
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

والكيمياء الفيزياءٌونسالمرسل7908375598693ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

والكيمياء الفيزياءالدٌن صالحهدون7908376599130ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

امدجار7908377599885
 موالي

عبدالصمد
والكيمياء الفيزياء

 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

والكيمياء الفيزياءمحمدسات سات7908378600683
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

والكيمياء الفيزياءٌوسؾفتح7908379600919
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

والكيمياء الفيزياءاسامةالكرٌم7908380601056ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
19

والكيمياء الفيزياءحمزةالعٌادن7908381604811ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءالهاممنضور7908382605382
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءمحمدبعلوي7908383605715
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءسارةالعسري7908384605847
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءمورادحات7908385606191ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءامٌمةعٌوش7908386606328
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءإسماعٌللحمٌن7908387606987ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءمحسنبوطالب7908388607381
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءعبدالصمدلهدٌل7908389609352ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءالحق عبدالخرق7908390609492ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءطارقالمزٌدي7908391609596
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءسمٌرةالشلٌح7908392610366
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءسعٌدسهٌل7908393610916
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءزهٌرلبٌه7908394612041ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءأسماءمقدم7908395612249ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءالرحٌم عبداعبٌدة7908396612491
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءانتصارلحسن اٌت7908397613346
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءشٌماءحنود7908398613495
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءمحمدوكرٌم ادبن7908399613691
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءمحمدعكراد7908400613723
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
20

والكيمياء الفيزياءالرحٌم عبدالمرجان7908401614658
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءالدٌن عالءجهوري7908402615028
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءمصطفىاتنتزارت7908403615498
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءاٌوباوبٌا7908404615534
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءالحسنالفوى7908405615620
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءالحسناويمحمد7908406616296
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءصفاءحٌداوي7908407616686
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءالصالحالبودال7908408617027ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءعبدالرحٌمسعودي7908409617234
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءرشٌدبوكرى7908410617316
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءالهادي عبدفرحات7908411617484
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءفاطمةادموسى7908412617524
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءعائشةقدح7908413618519ً
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءسفٌانهمصة7908414620224
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءمرٌمبلخرشاش7908415620659
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءهندالمعٌزي7908416620682
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءسمٌةبلخرشاش7908417620762
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءمعادخٌر7908418621287
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءعبدالرحٌمبوكرن7908419623236
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءرافعأشرؾ7908420623288
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
21

والكيمياء الفيزياءكلثومخلوق7908421625073
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
22

بوعود7908422625180
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
22

والكيمياء الفيزياءفؤادالربٌب بن7908423625490
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
22

والكيمياء الفيزياءبٌلسانشطٌب7908424625547
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
22

والكيمياء الفيزياءٌاسٌنحكوش7908425625829
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
22

والكيمياء الفيزياءحمزةالنوٌكة7908426625986
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
22

والكيمياء الفيزياءامٌنافقٌر اٌت7908427627208
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
22

والكيمياء الفيزياءخالدلدهم7908428627512
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
22
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءعبدالرحمانماللو7908429632539
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
22

والكيمياء الفيزياءمحمداعزل7908430632591
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
22

والكيمياء الفيزياءاحمدباٌسان7908431632604
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
22

والكيمياء الفيزياءسكٌنةاوتمال7908432511474
 )الثاًوٌت التأهٍلٍت الشرقطوًً 

(1الوسٍزة 
22

العربية اللغةهشامحسنوي7909001425259
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةعصامكرود7909002425282
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةأٌوبالهودال7909003425299ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةالحفٌظ عبدفاطن7909004425446
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةأمٌمةسحٌمد7909005425726
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةسارةكلٌل7909006426024
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةرضوانالفض7909007426029ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةٌاسٌنالورداوي7909008426154
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةأٌوبخربوش7909009426307
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةعبدهللاالداوي7909010426439
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةمحمدمحداد7909011426584
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةٌوسؾداهوش7909012427546
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةخدٌجةصدٌق7909013427709
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةؼزالنمرشٌد7909014428119
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةٌاسٌنالهداج7909015428610ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةأمٌمةبوعنان7909016428672ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةعبدالصمدالراؼ7909017428923ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةرضوانإساؾ7909018428956
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةمحسنممدوح7909019429438
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةهشاممجاهد7909020429866
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
1

العربية اللغةودادالمباشر7909021429890
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةلعزٌزةهردو7909022430239
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةفاطمةبوالففن7909023430421
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةربٌعةحٌدان7909024430844
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةخالدوالعبدو7909025431655
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةعثمانالعكال7909026432114
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةمٌنةالكدام7909027432462ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةاللطٌؾ عبدلمنبه7909028432726
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةكلثومالعلوي7909029432788
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةإٌماناعوٌنت7909030433245ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةجوادالؽاش7909031433305ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةبوشرةالشات7909032433438ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةلٌلىبٌرج7909033433535
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةخدوجالشوٌخ7909034434087
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةزهرةكلمن7909035434986
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةفاطمةعنتر7909036435676
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةسفٌانالرام7909037435777ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةٌوسؾنجٌب7909038436055ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةحورٌةصالح7909039436469
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2

العربية اللغةدنٌاالرٌح هب7909040436554
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
2
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةخدٌجةالعائش7909041437663ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةأٌوبالصادق بن7909042438610
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةعثمانحرافة7909043438878
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةفوزٌةجناٌن7909044438956ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةنورالدٌندهٌم7909045438967
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةفرحباغ الد7909046439836
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةوجدانبوخٌمة7909047440290
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةعتٌقةلفحل7909048440412
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةسكٌنةالصحراوي7909049440911
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةسلمىلعمٌري7909050441484
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةرضوانسكراس7909051441486ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةاٌمانالحضار7909052441514
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةٌاسٌنالكاب7909053441620ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةجمالبندهٌبة7909054441710
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةنادٌةالعٌد7909055441724
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةحسناءؼناج7909056442145
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةخدٌجةتللمان7909057442250
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةرشٌدسمكان اٌت7909058442511
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةسكٌنةالعلم7909059442522ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةهنٌةافكٌرة7909060443038
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
3

العربية اللغةحفصةفلح7909061443077ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

العربية اللغةابراهٌمأقرو7909062443144
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الخادري7909063443976
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

العربية اللغةنورةبرهوم7909064445823ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

العربية اللغةزهرةمفتاح7909065446049
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

العربية اللغةسعادالمدن7909066447747ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

العربية اللغةمحمدمامري7909067447838
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

العربية اللغةمٌنةنحكم7909068448143ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

العربية اللغةامٌن محمدابومارٌة7909069448605
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

العربية اللغةمنصؾالسلدادي7909070448764
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

العربية اللغةمحمدالوزٌري7909071448882
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

العربية اللغةهدىلمنور7909072449151
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

العربية اللغةنورةهرموش7909073449399ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةاسماءباط7909074450335ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

العربية اللغةعبدالصمدالفشتاوي7909075450877
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

العربية اللغةرشٌدالملوان7909076450991ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

العربية اللغةلحسنأخراز7909077451287
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

العربية اللغةكبٌرةالكروم7909078451324ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

العربية اللغةسمٌةادمسعود7909079451687
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

بودٌة7909080451920
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
4

العربية اللغةهللا عبد محمدالناج7909081452103ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةالعالٌةاللوٌزي7909082452236
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةزهٌرالكٌال7909083452341ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةحسنالنقاب7909084452511
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةنوالالزاوٌة بن7909085452594
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةلحسنشجري7909086452633
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةحلٌمةاضرٌؾ7909087454743
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةهندكروم7909088454965
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةمحمدالوات7909089454976ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةوفاءالنجٌب7909090455130ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةزٌنبالرباط7909091455312ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةبوشرىحناوي7909092455316
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةسعادالوات7909093455920ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةعزٌزةالشاعري7909094455963
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةمحمدأوشكاري7909095456007
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةالعظٌم عبدلفرٌد7909096456080
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةبشرىكركر7909097456341
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةهشامبوٌؽجدان7909098456557
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةهنٌةشهٌر7909099457102
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةمرٌمادمنصور7909100457627
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
5

العربية اللغةالحكٌم عبدشن7909101457889ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةسعادلهنا7909102458200
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةزهٌرةالرٌم7909103458335ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةٌحٌىٌاسٌن7909104459060
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةالحسنلمٌن الحاج اٌت7909105459144
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةمعاذبنطالب7909106459303
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةالؽنً عبدأسافار7909107459450
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةالرزاق عبدأمادٌد7909108459602
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةعبدالرحمنبال7909109459772
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةعبدالكرٌملٌمون7909110460418ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةالواحد عبدازبٌري7909111460628
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةعبدالعاطًالمؤذن7909112460872
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةامالمخلٌص7909113460960
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةسلمىبورٌن7909114462052
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةمحمدالعمٌري7909115462253
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةابراهٌمالفروق7909116462711ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةوفاءالسرٌري7909117463129
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةخالدسطنبول7909118463163ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةمحمدزعٌزعة7909119463165
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةخدٌجةقمدٌل7909120463479
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
6

العربية اللغةإبراهٌمالقائدي7909121464225
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةفراحالهردي7909122464388
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةبشرىالهردي7909123464658
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةحلٌمةاٌشو7909124464744
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةمرٌمالهردي7909125464821
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةنفٌسة اللةمحمودي7909126464867
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةمحمدالساخري7909127464934
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةاسٌةصبٌر7909128464968
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةفاطمةالحموم7909129465166ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةنزهةاالمام7909130465272
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةمحمدالهان7909131465541ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةحمزةالعلوي7909132466535
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةمرٌمأمؽار اٌت7909133466601
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةعلٌزةمسعودي7909134466999
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةكرٌمةاألنصاري7909135467303
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةهندنتدارت7909136467976
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةعبدالصمداعماري7909137468529
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةمرٌمالرماش7909138469186
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةهاجرحرٌدة7909139469637
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةمهديالحرشاوي7909140469698
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
7

العربية اللغةهشامابورجا7909141470154
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةرشٌدالرٌطب7909142470278
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةأحالمالشاع7909143470359ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةٌاسٌنالوردي7909144470365
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةمرٌمحجاج7909145470552
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةنادٌةالحسن7909146470553ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةٌاسٌنلمهور7909147471185
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةامٌمةاالمؽاري7909148473035
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةسمٌةجوادي7909149473255
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةاسماعٌلالفالل7909150474293ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةالرحٌم عبدسعٌد أٌت7909151474314
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةفتٌحةامنتك7909152474669
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةالناصر عبدالكٌحل7909153474779
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةلطٌفةالعٌاش7909154475502ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةأمٌنةزاك7909155475692ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةإٌمانالبستاوي7909156476037
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةاٌمانعٌل7909157476603
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةمارٌةاسوٌهل7909158476635
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةرشٌدالطالب7909159477202ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

العربية اللغةخدٌجةشرٌط7909160477421
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
8

جكري7909161477497
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةزٌنبموسى7909162478074
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةحمٌدالمنصوري7909163478228
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةفاطمةعلٌال7909164478462
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةنعٌمةؼرنٌط7909165479183
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةنجاةالعزري7909166479373
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةأسماءأوحدو7909167480344
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةأمٌنةالعماري7909168480376
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةالرحٌم عبداعمٌم7909169480668ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةالرحٌم عبدزٌري7909170480928
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةاللطٌؾ عبدشبٌب7909171481105
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةعبدالهاديشفٌق7909172481315
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةسعادابادٌدي7909173481332
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةمرٌملعوٌنة7909174482063
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةحسنعرش7909175483215
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةلطٌفةعبال اد7909176483421
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةسماللرشٌد7909177483471
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةسارةحامة7909178483498
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةعادلالفنزاري7909179483724
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةدعاءمبروك7909180483882ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
9

العربية اللغةمحمدالعون7909181484074ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

العربية اللغةرشٌدالمودن7909182484371
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

العربية اللغةهللا عبداالشهب7909183484752
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةمحمدالدٌان7909184485602ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

العربية اللغةسمٌةالخالدي7909185485648
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

القلٌع7909186485847ً
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

الحٌان7909187485859
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

العربية اللغةحمٌدشور7909188486104
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

العربية اللغةكرٌمةاٌتون7909189486219ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

العربية اللغةأمٌمةالشرفاوي7909190486848
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

العربية اللغةابراهٌمبوزٌت7909191486899
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

العربية اللغةأحمدالخالدي7909192486912
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

العربية اللغةسكٌنةالهواري7909193487330
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

العربية اللغةالمالك عبدبوكرن7909194488540
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةمٌنةالخوداري7909195488662
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

العربية اللغةملٌكةالبزان7909196488669ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

العربية اللغةالدٌن نوركركوش7909197489469
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

العربية اللغةابتسامبنفرزي7909198489861
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

العربية اللغةبشٌرالفاطم7909199490415ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

العربية اللغةهشاماشفٌنٌج7909200490659
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
10

العربية اللغةأحمدبلزعر7909201491375
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

العربية اللغةعمرالخالق7909202491847ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

العربية اللغةنهٌلةالفالح7909203492060
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

العربية اللغةخولةبالعواد7909204492315
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

العربية اللغةحلٌمةحبٌب7909205492930ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةفاطمةالؽوالم ابو7909206493084
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

العربية اللغةوفاءخلدي7909207494199
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

العربية اللغةالؽنً عبدالسعودي7909208494952
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

العربية اللغةهللا عبدلحنٌن7909209495153
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

العربية اللغةنعٌمةحمدان7909210495644
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

العربية اللغةنورةالذهب7909211495894ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

العربية اللغةأٌوبحٌمود7909212496258
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

العربية اللغةحكٌمةسالك7909213496268
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

العربية اللغةسناءلبٌب7909214497223
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

الدردار7909215497293
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

العربية اللغةهشامالرمضان7909216497721ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةعصامثابت جمال7909217497904
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

العربية اللغةالمهديالملودي7909218499032
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

العربية اللغةاالله عبدلبٌه7909219499152ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

العربية اللغةمصطفىعاشق7909220499835
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
11

العربية اللغةلحسنوعراب أٌت7909221499978
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةالرحمان عبدالشقؾ7909222500024
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةالسعدٌةمرباح7909223500067
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةلمٌاءالحادك7909224500567
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةحنانمصدق7909225500577
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةالصادق عبدالبرداوي7909226501362
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةخدٌجةابراهٌم7909227501419ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةأٌوبفرت7909228501691
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةانسقادر اٌت7909229501916
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةحنانالمنون7909230502506ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةخدٌجةالكبوري7909231503113
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةجمالنافع7909232503713
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةأسامةاالنس7909233503948ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةحسناءالحسان7909234504476ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةالرحمان عبدالفشتاوي7909235504587
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةسكٌنةبوسدٌرة7909236505558
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةراضٌةالوحٌدي7909237505793
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةحمٌدخشان7909238506858ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةمصطفىالحٌان7909239507294
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةخالدالبازول7909240507357ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
12

العربية اللغةعمرلمؽاري7909241507459
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةالؽنً عبدلبرود7909242507573
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةنزهةفكار7909243508198
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةهشاممصباح7909244508302ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةالعالً عبدالمنصوري7909245508642
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةخدجًنورة7909246508743
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةمنٌربوعلولوا7909247509030
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةخدٌجةلخضر7909248509096
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةإٌمانوزواز7909249509404
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةنورالدٌنبلمعلم7909250509416
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةلٌلىالفاتح7909251509756ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةمرٌمالمدن7909252509986ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةرشٌدةالسمالل7909253510096ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةمٌلودالنشوى7909254510325
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةجرٌدرالؽانً عبد7909255510583
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةأحمدالطائح7909256511499
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةلطٌفةالوردي7909257512116
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةٌوسؾوشٌناه7909258512139
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةفاطمةاالطرش7909259512833
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13

العربية اللغةكرٌمةالمنصوري7909260512969
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
13
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةرحمةلعجٌجٌل7909261514080
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

العربية اللغةحكٌمةعنور7909262514336
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

العربية اللغةالصوتًاٌمان7909263514456
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

العربية اللغةالخالق عبدالوراقً بن7909264514774
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

العربية اللغةاللطٌؾ عبدامزوؼن7909265514877
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

العربية اللغةسمٌراسكٌة7909266515842
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

الؽوفٌري7909267516454
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

العربية اللغةفدوىكرٌم7909268516804
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

العربية اللغةمرٌموسو7909269518183
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

العربية اللغةدنٌاالحرش بن7909270518582
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

العربية اللغةرضىإٌدار أٌت7909271519227
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةأمٌمةهراز7909272519469
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

العربية اللغةسعٌدةبنسلٌمان7909273519813
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

العربية اللغةحورٌةبوحدٌد7909274519934
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

العربية اللغةمحمدالسعٌدي7909275520080
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

العربية اللغةزكرٌاءاالزعر7909276520337
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

العربية اللغةالؽانً عبدشلٌح7909277521333ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

الذهب7909278521637ً
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

العربية اللغةنورالدٌنعلً اٌت7909279522075
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

7909280522177
 سٌدي اٌت

مومن
العربية اللغةسناء

الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
14

العربية اللغةعمربودالح7909281522276
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

العربية اللغةالحمٌد عبدالنحٌحٌل7909282522826
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةسعٌدةالدرقاوي7909283522984
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

العربية اللغةبهٌجةالحردي7909284523120
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

العربية اللغةنهٌلةبناصر أٌت7909285523212
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

العربية اللغةٌونسالٌمن7909286523484ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

العربية اللغةامامةشوق7909287523573ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

العربية اللغةفاطمةبلعجن7909288524370
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

العربية اللغةكرٌمةالرشٌدي7909289524530
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

العربية اللغةإلهامالجٌد7909290524827
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

العربية اللغةمرٌةعاشر7909291525154
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

العربية اللغةمصطفىالسعٌدي7909292525290
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

العربية اللغةلطٌفةالصالح7909293525439
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةمرٌمالجٌد7909294525628
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

العربية اللغةسهامالكرجاوي7909295525650
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

الحسٌن بن7909296526883
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

العربية اللغةعباسالضاوي7909297527281
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

العربية اللغةأحمدالخلص7909298527475ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

العربية اللغةإسماعٌللحساٌن أٌت7909299527625
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

العربية اللغةٌوسؾاخلٌؾ7909300528246
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
15

العربية اللغةأمٌنالراج7909301529009ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةسمٌةعبوا7909302529299
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةسكٌنةالسمعل7909303529353ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةبدٌعةبلقائد7909304529777
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةمرٌمالحسن7909305529973ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةحسناحمد اد7909306530102
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةالحق عبدالؽالً اٌت7909307531356
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةندىالطؽرائ7909308531365ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةولٌدالراض7909309531456ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةحسنالفالح بن7909310531844
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةالمصطفىالعقٌل7909311532594
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةنورةعباد7909312532757
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةعمرازطام7909313533162
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةصالحعبٌدي7909314533802
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةاسكٌريخدٌجة7909315534317
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةمحمدعبٌدة7909316534470
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةالزباٌلرقٌة7909317534612
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةهاجرابوعمار7909318534793
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةحلٌمةعٌاد اٌت7909319535607
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةعتٌقةالعماري7909320535836
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
16

العربية اللغةسكٌنةالمرتجً العلوي7909321536102
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةعمرجمٌل7909322536620
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةحنانالصؽٌري7909323537732
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةسفٌانوقروش7909324538492
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةمحمدفٌوض7909325539050
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةالطٌباوحدان7909326540178
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةجمٌلةواحدو7909327540239
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةلٌلىالمهٌل7909328540248ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةؼزالنالناجم7909329540331
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةحسناءبوتلمت7909330540416
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةالصمد عبدمكرو7909331541532
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةرجاءالصاعد7909332541598
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةالمصطفىسعود7909333541821
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةخمٌسةالبندق7909334542641ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةحنانحجوي7909335542789
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةمحمدالطائع7909336542809
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةسارةبنزعٌمة7909337543034
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةماجدةامسلوات7909338543170
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةالحكٌم عبدبولحوت7909339543525
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةصالحالسعٌدي7909340544591
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
17

العربية اللغةسمٌرةطاطا اٌت7909341544746
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

العربية اللغةسعٌدةاقدٌم7909342545073
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

العربية اللغةإلٌاسالكرفط7909343545220ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

العربية اللغةمروانبوٌاعبو7909344545582
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

العربية اللغةخدٌجةتعكٌت7909345545614
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

العربية اللغةحورٌةالعسكر أٌت7909346545897
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

العربية اللغةحنانزعبط7909347545898
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

العربية اللغةاللطٌؾ عبداوفوتا7909348546597
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةادرٌسسدزاوي7909349547666
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

العربية اللغةخدٌجةبوس7909350547904
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

العربية اللغةإٌمانبوصبعات7909351548324
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

العربية اللغةعبدالرزاقالقاسم7909352549281ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

العربية اللغةفاطمةالنكري7909353549383
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

العربية اللغةاسماعٌلالصبان7909354550018
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

العربية اللغةنادٌةفصٌح7909355550159
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

العربية اللغةأسماءالمصباح7909356550430ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

أبٌاض7909357551293
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

العربية اللغةرشٌدلطفاوي7909358551791
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

العربية اللغةمرٌمالفارس7909359552761
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةاسماعٌلاللوك7909360552834ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
18

العربية اللغةلبنىصابر7909361552944
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةالزاهٌةالبحٌبح7909362553538
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةاسامةدحمان بن7909363553663
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةجهانحٌدة بن اٌت7909364554094
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

7909365554748dargaouiamineالعربية اللغة
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةإلهامالداودي7909366554941
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةبشرةالده7909367555869ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةعبدهللابوعدي7909368556393
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةخدٌجةالصابر7909369556507
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةعبداللطٌؾالصاف7909370556696ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةالرزاق عبدالزبٌري7909371556804
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةعبدااللهكرت7909372556949ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةكرٌمةشقٌق7909373556983
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةالجلٌل عبدابورك7909374556986
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةالرزاق عبدنوار7909375557027
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةراضٌةكمال7909376557188
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةسومٌةالؽازي7909377557776
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةفدوىعطٌات7909378558015
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةمحمدفكار7909379559125
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةصفاءالكعارطة7909380560450
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
19

العربية اللغةفتٌحةواعراب7909381561099
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةابراهٌمالخو7909382561672
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةمحمدالؽراف7909383561803ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةخولةفرزوز7909384561939
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةابراهٌماوعراق7909385562675
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةعثمانلكبر7909386563186
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةخدبجةبوضلعة7909387563363
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةأحمداألزل7909388564518ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةاكرامالفكاك7909389564670
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةلبنىاالشكر7909390565070
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةالزوهرةالنكري7909391565601
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةحكٌمةالوهاب عبد7909392567679
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةفٌصللمنع7909393567965ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةمرٌمامزوار7909394568007
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةخدٌجةامهٌدرات7909395568148
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةحمٌدالحرات7909396568534
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةفتٌحةالصؽٌر أٌت7909397568734
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةرقٌةالٌانوس7909398569004
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةالكرٌم عبدالعسري7909399569114
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةأسماءالحوران7909400569272ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
20

العربية اللغةالمصطفىالقرزاد7909401569674
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

العربية اللغةٌاسٌنبنعال7909402569975
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

العربية اللغةٌونسالؽازي سٌدي7909403570366
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةهشامبوطٌب7909404570594
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

العربية اللغةالحسٌنالصادق7909405570686ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

العربية اللغةابراهٌمابراحن7909406571060
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

العربية اللغةمرٌم اللةبلؽٌثة7909407571279
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

العربية اللغةالرزاق عبدالسعدي7909408571727
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

العربية اللغةفتٌحةوندٌل7909409571843
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

العربية اللغةمنىارجدال7909410572149
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

العربية اللغةنسٌبةالمساعد7909411572675
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

العربية اللغةمحمدالباز7909412573074
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

العربية اللغةٌوسؾبامٌس7909413573574
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

العربية اللغةزهرةالطاهري7909414574769
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

Page 312/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةٌوسؾبورزٌق7909415574990
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

العربية اللغةسكٌنةحزمون7909416575017
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

العربية اللغةلطٌفةنجٌم7909417575066
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

العربية اللغةسكٌنةزروال7909418575200
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

سلٌم7909419575871
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

العربية اللغةنعٌمةالنكري7909420575963
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
21

العربية اللغةسومٌةؼنام7909421576149ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةحمدخوٌا اٌت7909422576701
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةرشٌداوعزان7909423577664
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةمٌنةزهٌد7909424578204
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةفاضمةالقاض7909425578669ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةحمٌدبال اٌت7909426578737
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةأمٌندٌوان7909427579261
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةحٌاةالنواضر7909428579510
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةاللطٌؾ عبدالمودن اٌت7909429579660
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةخدٌجةاحبٌرات7909430580457
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةعدنانبخوش7909431580604
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةسهامشكور7909432580751
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةاٌوبنٌمو7909433581337
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةخالدالكروم7909434581475ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةلٌلىبسالم7909435581801
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةفدوىالٌعقوب7909436581899ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةنادٌةالطوٌل7909437582543
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةنعٌمةالكروم7909438582987ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةفاطمةعوبٌد7909439584124
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةمرٌمالخطاب7909440585213ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
22

العربية اللغةفاطمةمبروك7909441586167
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةعتٌقةالعباس7909442586638ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةفاطمةالؽنام7909443588205ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةخدٌجةبامحمد7909444588339
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةأٌوبكاتب7909445588349ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةمحمدأفرك7909446588376ًٌ
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةابراهٌمجامع7909447588502
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

عالٌل7909448588589
 عبد محسن

السمٌع
العربية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةعبدهللاانوٌنة7909449588828
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةخدٌجةانفلوس7909450591285
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةعفاؾالفطوري7909451591647
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةمحمدمازوز7909452591755
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةكلثومابعٌك7909453592728
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةرشٌدامؽاز7909454593140
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةالحفٌظ عبدعشاوي7909455593500
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةمحمدقال7909456594006
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةهللا عبدبنعبٌد7909457594197
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةمعاذسابت7909458594373
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةحرٌةجلوق7909459594542
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةعمرالؽموري7909460594633
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
23

العربية اللغةلبنىلكحل7909461595857
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةٌوسؾمراح7909462595877ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةٌاسٌنمنشرٌؾ7909463595887
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةعمرعزي اٌت7909464596139
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةعبدالحقالعامري7909465597741
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةعائشةؼزار7909466597818
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةحسناءموش7909467598082
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةالزوهرةالطاهري7909468598694
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةالصمد عبدمزوز7909469598818
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةطارقالعامل7909470599107ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةحلٌمةازكري7909471599487
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةفاطمةكمال7909472599777
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةٌوسؾشوبان7909473600116
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةحسناءامزٌلن7909474601551
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةسكٌنةرزق7909475602574ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةأنسعبادي7909476602817
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةمرٌةالرجاع7909477603422
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةسعادالعٌشوش7909478605215ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةالحسٌنالواطن7909479605603ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24

العربية اللغةعبدالكرٌمكدٌري7909480606185
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
24
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الحٌان7909481606315
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةمحمدبوبٌاع7909482606892
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةعبدالؽفورالعزٌز ابن7909483607203
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةالؽنً عبدالهادي ابو7909484607473
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةأمٌنةكرٌتان7909485607970
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةٌوسؾالخال7909486608193
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةمحمدالعٌدون7909487608319ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةالحسن مواليالصدٌق7909488608629
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةٌوسؾجكان7909489609366
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةصباححنٌبة7909490611012
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةمصطفىالساٌح7909491611230ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةلٌلىكجدٌح7909492611600ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةمرٌملحمٌن7909493613620
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةمحمدالسعدي7909494614088
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةعبدالصمدبندوٌش7909495614720
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةلطٌفةاالدٌب7909496615252
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةحلٌمةالسالم7909497615419ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةٌوسؾالقاسم7909498616158
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةٌسرىالطٌان7909499617853
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةفدوىموحد7909500619490
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
25

العربية اللغةخدٌجةالربع7909501619493
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةمرٌمسٌادي7909502619555
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةاسماعٌلكمال7909503619850
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةلٌلىالحاج اٌت7909504620148
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةمحمدطشاوي7909505620936
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةعبدالحقلمٌن7909506620944
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةعائشةحموزك7909507621326ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةعبدالرحٌمفهري7909508621797
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةعصامالصوٌتة7909509622399
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةوردةحسٌب7909510622400ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةهشامالقستان7909511622827
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةمٌنةسكٌوض7909512623343
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةنورةأعبٌدة7909513623878
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةالرحٌم عبدالطالب7909514624254ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةالسعدٌةالمودن7909515624404
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةٌوسؾكنون7909516624654ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةهللا عبدأزرك7909517627310ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةرجاءالقدادري7909518627406
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةوردةالبرطٌع7909519628330
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةؼزالناألدرٌس7909520628436ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
26

العربية اللغةخالدالروفان7909521630140ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
27

العربية اللغةمحسنقرطاس7909522630433
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
27

العربية اللغةزٌنبالوهاب7909523632089ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
27

العربية اللغةسومٌةجالل7909524632900ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
27
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةأٌوبالسوٌلم7909525633673ً
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
27

العربية اللغةفاطمةالصرمادي7909526633795
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
27

العربية اللغةلٌلىأفقٌر7909527634254
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
27

العربية اللغةحسنةافروخ7909528634291
الثاًوٌت التأهٍلٍت سٍدي 

(الحً الحسًٌ)عبدالزحواى 
27

محمدأوبان7910001425755
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

امٌمةتزٌت7910002426588
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ٌونسالتباع7910003426605ً
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

كوثرٌوسؾ7910004426875
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

لٌلىزاهٌد7910005426880
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

زكرٌاءشرادي7910006428811
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

هدىالدٌان7910007429294ً
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

امالالعادة7910008429575
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

اٌمانلومٌر7910009430078
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ٌاسٌنسهل7910010430326
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

أمالمختاري7910011431105
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عمادالباز7910012431384
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الزهرة فاطمةالعمران7910013432266ً
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عبداللطٌؾابالغ7910014432549
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

هناءالصاحب7910015432597ً
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

مرٌمالسفٌان7910016432750ً
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سلمىالزوٌري7910017432918
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ٌاسر7910018433072
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اسامةٌدار بن7910019434455
 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

لحوٌر7910020434794
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض
1(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

هاجربلقوب7910021434840ً
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الخالق عبدالكروم7910022435435ً
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

موناف7910023435598ً
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

العزٌز عبدصابر7910024435755
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سهامبوعبٌد7910025436594
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

هندبورزوق7910026437386
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حلٌمةالكرٌم7910027437643ً
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ولٌدبوجٌدة7910028437906
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

محمدطرٌق7910029438812
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

Page 325/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

حفصةالموحدي7910030438820
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

إدرٌسالالزم7910031438946
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

أمٌن أحمدبولطار7910032439594
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

محمدبورحٌة7910033439940
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ٌاسٌنرافع بن7910034440538
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عبدالرزاقالعدراوي7910035440547
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الكرٌم عبدالباز7910036440897
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خدٌجةكروان7910037441674
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حمزةأمجاهدي7910038442644
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

احسانسابق7910039444378
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

لحسنابراٌم7910040444914
 الحياة علوم

واألرض
2(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

عبدالفتاحالصالح7910041444990
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

هاجرمبتسم7910042445191
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خالدفارس7910043445587ً
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

أٌوبٌودس7910044445625
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حسناءالؽوات7910045446337
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حسنزلماط7910046446548
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حفصةحمزة7910047447006
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حنانالمراكش7910048447237ً
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

هدىبوسكري7910049447837
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

فضٌلةالمسعودي7910050447870
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

نادٌةالؽزاوي7910051448034
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

سهامؼواج7910052448096
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خولةالساخ7910053448190ً
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الصمد عبدجناري7910054448198
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ٌوسؾالباه7910055448333ً
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

لٌلىجارون7910056449086
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

اسماءالسط7910057451779ً
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

إدرٌسسماح7910058451825ً
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عادلجدي7910059451831
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خولةالخدري7910060451907
 الحياة علوم

واألرض
3(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سناءسطٌطٌح7910061452610
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الناشر7910062452907
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

ٌونسبوندٌر7910063452985
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

بهٌةالفحل7910064453428ً
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ٌاسٌنبوضوضو7910065453874
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

بشرىطودي7910066454243
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عبٌراٌشو7910067454442
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

أسامةالمسلك7910068455027
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

نورةتدررت7910069455063
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

هرٌوش7910070455634
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عمربٌا7910071456156
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حسناءالبركاوي7910072456475
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

زٌنبعامري7910073456683
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

صفاءسلقان7910074457949ً
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

أسماءخلٌؾ7910075457973
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الرجٌم عبداسخٌفة7910076458067
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

كرٌمةوٌزار7910077458321
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خولةوكرٌم بن اٌت7910078459336
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

زهرةالزٌتون7910079459348ً
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عائشةقرٌون7910080459576
 الحياة علوم

واألرض
4(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سكٌنةربٌع7910081459609
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

اٌمانالعوٌس7910082460385
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عائشةاعبٌال7910083460541
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

محمدشنطٌط7910084460733
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

نجاةالسالك7910085461441
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

امٌمةبولٌفة7910086461823
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

إحسانالفارس7910087461893ً
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سعادبزطام7910088462798
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الهامالدرع7910089464175ً
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سكٌنةرابح7910090464323ً
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الباتولالتباع7910091464695
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

احمدالبحراوي7910092464803
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

محمدسراط7910093464924
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سارةمنصور اٌت7910094466921
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

محمدكاموم7910095467802
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الكبٌرةبكار7910096468635
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الحق عبدعدل7910097470162ً
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سومٌةكرفٌس7910098470407ً
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الفقٌه اٌت7910099471748
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

فاطمةفخري7910100472493
 الحياة علوم

واألرض
5(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الواحد عبدالبهجاوي7910101472546
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

هللا فتح7910102472722
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الصمد عبدالنواري7910103473231
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

نعٌمةزكراوي7910104474076
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

شٌماءالفدان7910105474594ً
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

اٌمانشمس7910106474602ً
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

القادر عبدلبداوي7910107475735
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ؼزالنعفٌؾ7910108476042
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

نورةترام7910109476548ً
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

مرٌمبراؼتة7910110477266
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

اسماءكعكوع7910111477340
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

اسمهانالمزواري7910112478266
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

اسامةالخدٌر بن7910113478782
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

مراداشقٌؾ7910114479288
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

جبرانبوسٌؾ7910115479950
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

لٌلىصدوق7910116480315
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

جٌهانالعسري اٌت7910117480428
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

مٌنةاجؽٌدر7910118481264
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سهامبونافع7910119481387
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ٌاسٌنحضٌري7910120482004
 الحياة علوم

واألرض
6(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سلمىالشٌخ بن7910121482034
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

كرٌمةساحل7910122482056ً
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عائشةدعل7910123483274ً
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عماداعباد7910124483351
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خولةالضو بن7910125483368
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حمٌدعماري7910126484386
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

بلعٌد اٌت7910127484399
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

طه ٌونسالنظٌفٌٌن7910128484518
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الرحٌم عبدلمعٌلٌؾ7910129484524
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

محمدأمٌن الفاتح7910130484749ً
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الرزاق عبدحسنٌن7910131487221
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ابتسامالعسل7910132487242
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

فدوىبومصرؾ7910133487518
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

امٌمةعزي7910134487551
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

العزٌز عبدبلعدل7910135488583
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

مٌنةشفوع7910136488675ً
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الصمد عبدالمراوح7910137489149ً
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

محسنالخادٌري7910138490174
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خدٌجةمحب7910139490243
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

Page 335/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

سمٌرةبوف7910140491291ً
 الحياة علوم

واألرض
7(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خولةدال7910141491409ً
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

اٌوبالمساعؾ7910142492123
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الحسنمزي7910143492901
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

شرٌفةالملٌح7910144494104ً
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خربٌش7910145495794
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

أمٌنةالتٌتاو7910146496408
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عادلساحل7910147496495ً
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

جمالأبؽوغ7910148496773
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

لحسنبوالصابون7910149496809
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الهادي عبدالطوٌل7910150497903
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

نصرالدٌنمرساوى7910151498799
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عبٌركربوش7910152500518
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

فاطمةالعضل7910153501076ً
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

امٌنةالجندي7910154501151
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

هاجرباسو اٌت7910155501833
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

السعدٌةاداز7910156501870
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

اسماعٌلبٌروك7910157502984
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

كرٌمةبوزكٌؾ7910158503515
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سعادالؽزاٌل7910159504445
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عبدالرحٌمالوحدان7910160504743ً
 الحياة علوم

واألرض
8(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

العٌاشًأوحموش7910161506015
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اكرامالساس7910162507086ً
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

هاجروكرٌم اٌت7910163507486
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

بوحل7910164508999ً
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حنانبوجعفر7910165509950
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

انصاؾالشواف7910166510564ً
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ٌحٌىبوخرٌص7910167510727
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خدٌجةقشٌبٌلة7910168510728
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

وفاءالمالح بن7910169511428
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خدٌجةأمشتكوا7910170513170
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

أٌوبزاهٌر7910171514612
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

هشامالهزمٌري7910172515067
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

اٌمانبودٌنة7910173515903
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سمٌرةالصالح7910174515907ً
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عبدالحكٌماوعل7910175517504ً
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حناناكرش7910176518875
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حنانلكر7910177519470
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

أمالالقزابري7910178519901
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سناءالفقٌر بن7910179521292
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خولةصهٌب7910180521628
 الحياة علوم

واألرض
9(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حنانالكرتون7910181522722ً
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

جٌهانأنار7910182523134
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

العزٌز عبدسومد7910183523479
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

سارةخٌاط7910184523882
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

لبنىالحرار7910185523935
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

اسماءسرعان7910186524029
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عصاممزي7910187525488
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

كلثومحموٌحٌى7910188527399
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

أمٌمةأوالدموسى7910189527507
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

جٌهانمدوال7910190527602
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

اسماءاالسدي7910191528020
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

آدممختاري7910192528041
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

جمٌلةالروح7910193529369
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

لٌلىبوازران7910194529554
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

سعدحدٌق7910195529664
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حمزةالمهداوي7910196529667
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

أمٌمةالكراوي7910197531208
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حسناءبورحٌم7910198531946
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حنانالوراث7910199532270
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

دنٌاالشجٌع اٌت7910200532964
 الحياة علوم

واألرض
10(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

علًالصادٌق7910201533012ً
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خدٌجةاالمٌن7910202533255
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عبدالحكٌمالفاتح7910203534255ً
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

فتٌحةامنضو7910204534769
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

منىالسٌد اٌت7910205534955
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

عبدااللهالطاهٌري7910206535154
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الدٌن صالحالبقال7910207535172
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سناءالوثٌق7910208535586
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عٌدةأشلٌؾ7910209536849
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سارةالدالل7910210537249ً
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ٌونسشرادي7910211537539
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

لحسنمستقٌم7910212538326
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

نوالأقشاش7910213538827
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

اٌمانأكرام الٌعقوب7910214540397ً
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

مرٌمواكرٌم7910215542691
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

هنٌةالسالم7910216544265ً
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

لبنىارجدال7910217544914
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

نجمةالهبري7910218544920
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

صباحاذهب7910219545602
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

لٌلىالشرق7910220546502ً
 الحياة علوم

واألرض
11(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

اسماءالحراز7910221547178
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

زٌنبحمرالراس7910222547430
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خدٌجةالدرقاوي7910223550147
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

مرٌمعلوي7910224551391
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

محمدالموذن7910225551739
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

نورامنور7910226552762
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خولةاللوزي7910227553906
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

الفضٌل7910228554989
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الحادك7910229555031ً
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

رشٌدةحمدان7910230555393ً
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

رشٌدةبنحدو7910231555513
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سكٌنةرشٌد7910232555660
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

أسماءلؽفور7910233555966
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الحكٌم عبدمرشٌش7910234556308
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الحسٌنالشطٌر7910235556821
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عادلاتسماعٌل7910236557388
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

رضوانالفاري7910237557961
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

امٌمةلكسٌن7910238558069ً
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

زهٌرلكطٌوي7910239558577
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

محمداتسماعٌل7910240558685
 الحياة علوم

واألرض
12(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عثمانالواحد عبد بن7910241559041
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

كوثربوزلماض7910242559061
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ؼزالنناجح7910243560409
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

جعفر بن7910244561118
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ادرٌسامزكوان7910245561363
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خولةواكرٌم علً اٌت7910246561457
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سعٌدالدراوي7910247562366
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عبدالكرٌمنجٌم7910248563183
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

رابحةامهان7910249564464
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

نهىاٌدعل7910250564648ً
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

نورةالشناق7910251567236
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حنانالهماز7910252570938
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سعٌدالزوٌتٌن اٌت7910253574572
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الهامالحكٌم7910254574645ً
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

زكرٌاءفطاح7910255580084
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

فؤادبٌن7910256580475ً
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خولةالسمٌج7910257581075
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خدٌجةمرٌزق7910258581151
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عصامهجهوج7910259581348
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سكٌنةوركى7910260581505
 الحياة علوم

واألرض
13(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

محمدبوكط7910261581623ً
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

مرٌمالعجاج7910262582164
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

فاطمةاحكور7910263582462
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

فاطمةأبوزٌا7910264583609
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حسناءكمٌس7910265584985ً
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

اسٌةخٌضر7910266585826
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

محمدجلوادي7910267585980
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سارةبوضرة7910268586717
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ابتسامامبارك7910269587839
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الباسط عبدجدو بن7910270588155
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عمرحسان7910271590178
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

صالحالزواوي7910272591678
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

جهانالمروان7910273591775ً
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سلمىالؽازي7910274592937
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الؽنً عبدبلهاشم7910275593982ً
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

زكرٌاءبدري7910276594916
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عزٌزةمزراوي7910277595424
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عبدالمنعمالعلوك7910278595816ً
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حنانالكرٌم7910279596757ً
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ؼٌثةباموسى اٌت7910280597054
 الحياة علوم

واألرض
14(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ابوبكرالزٌان7910281597382ً
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ٌوسؾالحسون7910282597690ً
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

حنانٌسٌن7910283597817
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

رجاءلعوان بن7910284597938
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عائشةالنضٌف7910285598197ً
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

جمٌلةكرٌم7910286599577
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

توفٌقنزه7910287599606ً
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

رجاءالحٌا7910288601676
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خدٌجةمحسن7910289605151
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حجٌبةبومسمار7910290605647
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حنانجباد7910291605693
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

لحسنالحٌان7910292607687
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

كنزةابوكامل7910293607809
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

رشٌدةلكرع7910294608851
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

اماللحمٌن7910295609047
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

بدٌعةاوراغ7910296609237
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الجلٌل عبدبحار7910297609424
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ٌوسؾطاطة بن7910298610373
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

جمٌلةالبهتاري7910299610441
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ابراهٌمابراراي7910300611309
 الحياة علوم

واألرض
15(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

مرٌممبروك7910301611564
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

مرٌمجٌرار7910302612863
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

أمٌنةأموحمد7910303613805
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

حكٌمةتحروٌشت7910304614087
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

جاللالتاؼ7910305614292ً
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الؽانً عبدعابد7910306614331
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الهلوال7910307614827ً
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سارةزردال7910308615370
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

رقٌةبنلعسل اٌت7910309615527
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ٌدٌر ابنمحمد7910310616095
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عمرموفت7910311616777ً
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

صالحةالعباس7910312616828
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

كرٌمةبنرزوق7910313617136
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عبوا بن7910314617919
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

فاطمةشابا7910315618409
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

شٌماءؼوفٌر7910316618750
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

جمالامزٌان7910317619410
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

اسماءتلحق اٌت7910318620797
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

زٌنبحكوم7910319624190
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الٌاسالربع7910320624469
 الحياة علوم

واألرض
16(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

لبنىقدور7910321625417
 الحياة علوم

واألرض
17(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

فرحمنوي7910322625445
 الحياة علوم

واألرض
17(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

سكٌنةرزوق7910323627319
 الحياة علوم

واألرض
17(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

شٌماءالمرتاج7910324627547ً
 الحياة علوم

واألرض
17(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

خولةكرٌشاة7910325628322
 الحياة علوم

واألرض
17(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

ؼزالنبولشكور7910326628788
 الحياة علوم

واألرض
17(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

زكٌةموحد7910327629162
 الحياة علوم

واألرض
17(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

الهامخلٌال7910328629181
 الحياة علوم

واألرض
17(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

لبنىؼرض7910329631592
 الحياة علوم

واألرض
17(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

محمدالداودي7910330632779
 الحياة علوم

واألرض
17(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

عبدالرزاقحضراوي7910331633243
 الحياة علوم

واألرض
17(جلٍش)الثاًوٌت اإلعدادٌت لالهزٌن 

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةبوبكربروض7911001424845

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمصطفىالبواب7911002424860

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأسماءالعلوي7911003425153

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمدكضٌض7911004425547ً

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةكوثرلندان7911005425633ً

بلقاض7911006425646ً
 فاطمة

الزهراء
1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغة

Page 353/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةوردةالدزوزي7911007425744

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنهالبردوزي7911008426053

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسهامالبدري7911009426433

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةثورٌةفتح7911010426590ً

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةوفاءالحقٌوي7911011427221

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأسٌةظرٌؾ7911012427497

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخدٌجةجدور7911013427631

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسلوىبٌجابر7911014427700

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنادٌةالرحمان7911015427867ً

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحسناءبلقدٌم7911016428036

7911017428361
 الحمٌدي

االدرٌسً
1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسومٌة
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌاسٌنبندهٌبة7911018428522

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحدوشعلً بنعم7911019428586ً

1(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهللا عبدالمساوي7911020428608

2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالهامخلوق7911021429104

لقتوت7911022429719
 فاطمة

الزهراء
2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغة

2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعماربروش7911023429967

2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأٌوبالزوٌل7911024430151ً

2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاحمادبوهٌا7911025430834

2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنورالدٌناخوٌل7911026431294ً

صعصاع7911027431345
 فاطمة

الزهراء
2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغة

2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنسٌمةاعرٌبة اٌت7911028431349
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعلًلحرور7911029431494

الكوارٌد7911030432242
 فاطمة

الزهراء
2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغة

2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخالدالعالل7911031432760ً

2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعثمانحرواش7911032432864

2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةلوبنةحلم7911033432919ً

2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمصطفىأزنٌر7911034432926

2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسهٌلالمرتاح7911035433242

2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةماجدةالمرزوق7911036433368ً

2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأملاجراوي7911037433476

2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالحمٌد عبدأرهاب7911038433551

سمٌمو7911039433565
 فاطمة

الزهراء
2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغة
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

2(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌونستخمٌرت7911040434021

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهشامالبندوري7911041434022

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةشٌماءاصمود7911042434272

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسهامبوكال7911043434410

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخدٌجةسعدة بن7911044434760

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةوهٌبةالدعٌبازي7911045435356

ابلقاس7911046435454
 فاطمة

الزهراء
3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغة

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌوسؾحاتم7911047435554ً

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةلبنىالجوب7911048435563ً

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأمٌمةرزوض7911049435859ً

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحمزةالصبار7911050435924
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمهديمسكت7911051436250

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةكرٌمةالجاحٌض7911052436977ً

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحفٌظةأؼاٌو7911053436991

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمرٌماوحسو7911054437257

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسهامالقلشان7911055437274ً

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌسراسعود7911056437968

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌاسمٌنامٌران7911057438315

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالباتولالوال7911058438807ً

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالجلٌل عبدبٌار7911059439011

3(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعبدالعزٌزعكراش7911060439048

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأسعدعكراش7911061439068
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعائشةبنور7911062439789

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌاسٌنطلوع7911063440453

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةبشريالؽال7911064441222ً

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمرٌمالشمال7911065441499ً

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةكوثرسفٌان7911066442400

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةكمالبال أٌت7911067442675

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةرشٌدالشاوي7911068443085

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهندابوزاهر7911069443358

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعصامأروش7911070443484

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةبدرالدٌناألباوردي7911071443556

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةبهٌجةاشبار7911072443831
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخدٌجةمزوز7911073444887

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعبدالرحٌمبورو7911074445528

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعبدالرزاقشاكر7911075445623

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌوسؾالزباري7911076445772

7911077445923
 اإلدرٌسً

نفاضً
4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأنس

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمارٌةالقمٌزة7911078446093

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمنصورالمعتصم7911079446210

4(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسكٌنةلكروم7911080446456

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاٌوبالمهٌل7911081447402ً

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمونىالبوخرٌس7911082447799ً

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةشرؾاخٌش7911083448110
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعبدهللابونواضر7911084448571

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌحٌىابرٌش7911085448683

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسعادابوشاب7911086449152

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمدمصٌد7911087449519

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحمٌداكتٌن7911088450490

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةجٌهانادبوفكر7911089450670

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهشامالزوب7911090450679ً

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخدٌجةمتوكل7911091451298

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأسٌةالمسعودي7911092451663

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةجاللعمور7911093451898

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاسماعٌلامزٌل7911094452963
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسهامالسخٌري7911095453198

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسناءبنعظٌم7911096453440

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌوسؾباري7911097453456

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحورٌةالرجراج7911098453844ً

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأٌوبالستالوي7911099454706

5(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةبشرىالهاشم7911100454990ً

6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةرشٌداالدرٌس7911101455118ً

6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةامٌنةالحادك7911102456439

6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعبدالمولىالزٌان7911103457402ً

مشلوخ7911104457684
 فاطمة

الزهراء
6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغة

عابٌدي7911105458458
 فاطمة

الزهراء
6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغة
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمدالرقبة7911106459342

6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمرٌمالسعدي7911107459658

6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةلٌلىبوعصابة7911108459823

6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسمٌرزهوان7911109460375

6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالعالً عبدعلً أٌت7911110460895

6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةجمالموش7911111461334

6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةرضوانمذكوري7911112461579

6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمروةالتزرال7911113462426ً

6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالمدانًالبشرة7911114462899

6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنجٌمبوعدول7911115463095

الرٌم7911116463744ً
 فاطمة

الزهراء
6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغة
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

بورٌم7911117464500
 فاطمة

الزهراء
6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغة

6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةلمٌاءالخلوة7911118464669

6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةربٌعةاوكرٌز7911119465008

6(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحنانجرٌد7911120465079

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالجلٌل عبدبنان7911121465173ً

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسعادقشحان7911122465351

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنادٌةبوفرة7911123466104

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةابراهٌملحمر7911124466192

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعمربونعالة7911125466350

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالحسٌنمالك ابن7911126466487

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاحمداوتسوكة7911127466743
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةامٌمةهركر7911128467094

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسارةامنصور7911129467485

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهندقري7911130467527

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحنانكلٌم7911131467596

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةثورٌةزهٌر7911132467703

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةانوارمسلٌك7911133467718

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخولةالحامض7911134468658

سورن7911135468805ً
 فاطمة

الزهراء
7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغة

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالمصطفىاوفوتا7911136469136

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالرحمان عبدمجدي7911137469533

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأسماءزوزال7911138469777
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةشرؾالجوهري7911139470148

7(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةملٌكةاوبال7911140470352

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنزارنواب7911141470888

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةبشرىادعدي7911142471045

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةرجاءلعزٌز7911143471672

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحسناءعشوق7911144471683

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنادٌةالفاتح7911145471743ً

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسهامالتادل7911146471747ً

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمدمفتاح الفٌالل7911147472498ً

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةوسٌمةالسخاوي7911148472644

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسفٌانفاٌز7911149473811

Page 366/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعبدالعزٌزعراك7911150474298

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةكرٌمالفاطم7911151474963ً

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعماداعبٌدة بن7911152475149

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةامٌمةالترك7911153475928ً

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأنٌسةالجوٌبل7911154475953ً

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسوسنبوعزة7911155475958

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةبشرىبا بن7911156476606

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخدٌجةأزنكد7911157476754

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسهامبلٌػ7911158477025

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخدٌجةحجم7911159477471ً

8(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌوسؾبوكركور7911160477902
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسحرأكرام7911161478668

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمرٌمالناصري7911162479134

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمدزوٌك7911163479147

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمرٌمالزبٌري7911164479920

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةلطٌفةالعوٌشق7911165480265ً

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخولةنمٌر7911166480472

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةدونٌاالهٌالل7911167480542ً

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخدٌجةبوالنشان7911168480591

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالدٌن نورصفرٌت7911169481258ً

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعمادعلً بن7911170481376

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعصامالحنصال7911171482080ً
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسناءباسالم7911172483547

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمصطفىاهرور7911173483617

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌونسمروك7911174483966

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاٌمانبساط7911175484020

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌوسؾاالطالب آٌت7911176484775

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌسرازكرٌاء7911177485445

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةابراهٌمٌحٌا بن7911178485844

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمدانوٌري7911179485885

9(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةبشرىالقرٌش7911180487127

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةابتسامخربوش7911181487624

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنفٌسةاسحٌبات7911182489195
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةابراهٌمهللا حرمة7911183489232

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعبدالسالمبردة7911184489336

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌحٌىالباسٌط7911185489451

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمدامداح7911186489699

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةإبتساممهدام7911187489953

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالواحد عبدالفاضل7911188490273ً

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمدالمنصوري7911189490577

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالجٌاللًالعاٌب7911190492665

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعصامالعسري7911191492849

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةوفاءابوطالب7911192493303

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخالدالبجٌوي7911193494156
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحسناءجعباري7911194494289

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةامٌنةالباز7911195495642

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةفنٌدةالبٌضاوي7911196496123

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالكرٌم عبدالؽنام7911197496265ً

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاوسامةبلقاس7911198496327

10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاٌوببوحفص7911199496442

بنالعضراوي7911200496491
 فاطمة

الزهراء
10(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغة

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالحسنخدة7911201496504

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاحمدالبؽدادي7911202496617

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهشاماموش7911203497515

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةصفاءساودي7911204497723
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالرزاق عبدبلوك7911205497828

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحمزةبنوروار7911206498605

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاٌوببوحسون7911207499270

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهشامالمرابط7911208499350

شرف7911209500109ً
 فاطمة

الزهراء
11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغة

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةلمٌاءالشاطٌر7911210500217

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحسناءالسٌد7911211500274

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةودادصدٌق7911212500595

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةآسٌةموستبشٌر7911213500603

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسعٌدحمو الحاج اٌت7911214501106

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةصباحالرام7911215501661ً
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعائشةالتهداوي7911216502007

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهدىباوسٌدي7911217502227

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةلبنًبوطٌب7911218504288

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعزالدٌنالعبداالوي7911219504350

11(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهبةاشو بن7911220505702

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالحكٌم عبداؼندا7911221506194

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخدٌجةاعبو7911222506559

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهشامبلفاس7911223506737ً

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعمررضوان7911224506805

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةزكرٌاءالمرس7911225507359

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةشكٌبالمعاطلة7911226507613
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأحمدالؽازي7911227507643

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهجرصالح بن7911228508450

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةفاطمةؼٌن7911229508550

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةوئاموزٌزي7911230509222

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالمصطفىالزاه7911231509923ً

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةلبنىالعابدي7911232510765

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالعربً محمدالشطٌب7911233510894ً

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةلطٌفةبلعٌاش7911234510936ً

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمدجوهاد7911235511221

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالمهديدحوم7911236511652ً

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعبداإللهالنباگ7911237511934
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخدٌجةعالل7911238511998

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةابتسامبركات7911239512874ً

12(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخالداٌوراؼن7911240513668

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعزٌزةالبوعنان7911241514049ً

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاللطٌؾ عبدادرٌس7911242514383ً

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحرٌةاسفاو7911243514506

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةكرٌمةحرات7911244514640ً

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاٌناسالسعالوي7911245518888

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةزٌنبامزوز7911246519550

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالرحمان عبدعلً حدوا7911247519993

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخالدابحار7911248521183
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌوسؾالطالب أٌت7911249522107

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسارةالشرامو7911250522851

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعبداللطٌؾفنازي7911251524300

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةرشٌدةجرمٌم7911252525072

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةرشٌدالحسٌسن7911253525884

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعبدالعزٌزالشجٌع7911254525995

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةكرٌمةحموش7911255526637ً

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحٌاةوامان7911256526656

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهاجردادا7911257527744

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهناءعامري7911258527970

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسارةالصؽٌر7911259528354
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

13(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةجهانالصواؾ7911260528408

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌاسٌناشعضٌض7911261528756

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعمرةمالدي7911262528932

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةلٌلىالسندوب7911263528940ً

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةإسماعٌلأرسموك7911264529631

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالكرٌم عبدحٌسون بن7911265529684

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاحمدبوعل7911266530746ً

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسمٌرةالكحٌل7911267531783ً

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةرجاءزركل7911268532629ً

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحسنأخٌاط7911269533285

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسومٌةسلٌم7911270534325
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالحسنٌةناصح7911271535818

الوثٌق7911272536267
 فاطمة

الزهراء
14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغة

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسارةالكبٌر اٌت7911273536874

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخالدالعٌنوس7911274537465

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌوسؾلكسون7911275537533

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالحسٌنزهٌد7911276538340

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهللا عبدهراد7911277540180

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالرحٌم عبدونٌك7911278540197

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاشرؾلشهب7911279541647

14(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالحسٌنموما7911280542357

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاسماءبوبكر اٌت7911281543216
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأسامة ٌونسدحدوح7911282543418

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةؼزالنالبصطام7911283543463ً

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعلًاكرباح7911284543726ً

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةفاطمةبوطلططٌن7911285544031

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةؼٌتةبومسدور7911286544617

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسلٌمةامبارك أٌت7911287545128

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسمٌةبوحجا7911288545593

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالصمد عبداعراب7911289545958

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهاجرابوزٌد7911290546150

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحسناءامؽار بن7911291547046

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةجمٌلةالزٌادي7911292547252

Page 379/396



(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمرٌمبنشرٌفة7911293548926

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةرضوانزهٌر7911294549804

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌونسالعشاري7911295550332

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسناءعبدوه7911296550366

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمدالصدٌق7911297550426

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمدالهاشم7911298550975ً

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأٌوببوالزٌت7911299551593

15(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةبوشرىزروق7911300551607

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالهاممزوز7911301552415

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحمزةالبكري7911302554138

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةوفاءعبدان7911303554569
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمدقنور7911304554885

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةصبٌرةالشتٌوي7911305555070

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعمرالشافع7911306555696ً

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخدٌجةوسكسو7911307557313

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأمٌمةالعمٌري7911308557931

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحنانالقادٌري7911309558472

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمرٌمام7911310558531ً

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةبهٌةبنسلم7911311558916

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاٌوببوعبٌد7911312559021

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالحق عبدالمندٌل7911313559202ً

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعبدالوهابالجنٌد7911314561151
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسارةالحٌان7911315561366

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخالد نزارالناصح7911316561409

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةشٌماءخلٌد بن7911317561579

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعبدالعالًاسكري7911318561654

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاحمدشفنج7911319561981ً

16(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةابراهٌمباحمو7911320562309

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالكرٌم عبدزاك7911321562596ً

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالدٌن صالحالوضحة7911322562850

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسلٌمةلعكٌك7911323563047

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةربٌعةالمالل7911324563257ً

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعمادادرٌس7911325563472ً
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةامٌمةفاري7911326563840

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحسناءاشرٌط7911327564183

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنورالدٌنلمحتت7911328566298

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخدوجالشٌخ7911329566316

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأسٌةالعشوش7911330566360

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌوسؾافرٌاد7911331567577

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةلكتاويٌونس7911332567916

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعثمانالؽٌت7911333568422ً

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسحابةبارا7911334568623

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالحكٌم عبدبابا7911335569934

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌونسسجالم7911336570559ً
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمرواناومدجار اٌت7911337571899

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخولةالوشامة7911338572352

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخولةبلقزٌز7911339572372

17(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةامٌمةخنش7911340572730

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةزٌنبعدناوي7911341572889

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةفاطمةالورٌك7911342574464ً

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةرجاءباكفا7911343574534

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسمٌرةلكنا7911344575253

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمدمحادي7911345575600

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةبدٌعةبوكرٌم7911346575935

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌوسؾأفراري7911347576046
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةابتسامالفقٌري7911348576248

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعادلاسعدي7911349577885

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالؽانً عبدالمزٌدي7911350578177

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالمجٌد عبدازالكن اٌت7911351579588

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةلٌلىالرافع7911352581157ً

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخولةواعرى7911353581357

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةصباحجرحان7911354581668ً

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأنسالمسلك7911355582480

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنوالقرطب7911356583396ً

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنورالدٌنعلً اٌت7911357583630

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالحسٌنالتهام7911358583755ً
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنجٌبالفاطم7911359584467ً

18(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةلٌلىكروم7911360585072ً

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةدنٌابهطاط7911361585265

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةابتسامجدٌد7911362585408

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسمٌةاكزول7911363585552

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالجواد عبدلبصٌر7911364586929

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةجوادشكري7911365587111

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسناءالباز7911366587410

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةزٌنبالهرضة7911367590179

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسكٌنةبلهاشم7911368590291ً

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالزهرةهللا نرج7911369590855ً
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأنس محمدبوجل7911370591303ً

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةإبراهٌمسات7911371592223ً

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهشاموعبو7911372592708

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالحبٌب محمدأكٌدر7911373592774

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالحق عبدلكرٌم7911374594343ً

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسهامفارس اٌت7911375595197

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاحمدلمقدم آٌت7911376595345

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمرادبشري7911377595556

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمونةاكنو7911378595645

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةجوادالقسوم7911379595754ً

19(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسكٌنةشاكر7911380595757
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةملٌكةبردوا7911381596819

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمروانالسفٌوي7911382597349

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةصابرٌنانفاوي7911383597405

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعبدهللاكاؼو أٌت7911384597473

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةزٌنبطماس7911385598002

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخدٌجةاكرب7911386598089ً

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسلمىبوقندٌل7911387598290

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأمٌمةالقاسم7911388598322ً

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخالدقلٌدي7911389598520

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةإٌمانازرٌكم7911390598632

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحسنالمحجوب اٌت7911391599685
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالرحٌم عبدالمازري7911392601426

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةلٌلىالقمري7911393601430

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسمٌراوشٌط7911394601925

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةشكريالبلعٌدي7911395602127

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسارهموالح7911396602148ً

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةكوثراكرٌدة7911397602734

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاشرؾالحادق7911398602804

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعمرالطاع7911399603140ً

20(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخدٌجةالفحل7911400603598ً

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمرادصدقاوي7911401604905

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعلًبوٌباون7911402604922
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمرٌمالمرشد7911403604979

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمدقداٌر7911404605251

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحامدعبدرب7911405605461ً

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعائشةواسو7911406605633

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأسماءشنتوف7911407606960ً

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسكٌنةالبٌار7911408607189

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأمٌنةبوتب7911409607360ً

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنزهةمحٌندات اٌت7911410607867

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعدنان محمدودٌع7911411607919

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحجٌبةالخال7911412608117

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعبدالكرٌماحرٌدة7911413608307
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةربٌعةالكبٌر اٌت7911414609046

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمدسرٌوك7911415609132

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهجرعفٌؾ7911416609426

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخولةسلٌم7911417609883ً

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالواحد عبداألب7911418610760ً

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمٌلودمسناوي7911419610907

21(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةامالالحوم7911420610948

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةرشٌدأجامع7911421611546

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةرضا محمداثقان7911422612720

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاحالممكان7911423612739

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةفتٌحةالعظٌم7911424612927ً
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمرٌملمخنتر7911425613530

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةكرٌمهللا حبٌب7911426613643

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمنىالتومً بن7911427613761

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأحمدالعدنان7911428614731ً

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالحبٌبركانة7911429614757

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالكرٌم عبدامام7911430615401

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنبٌلبراض7911431615674ً

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمولودالزٌن7911432615887

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةإبراهٌممنتصر7911433616680

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةادرٌسادوحمان7911434616879

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنسرٌنصالح7911435617100
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعلًصوف7911436617506ً

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحفٌضاوشن7911437617860

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌوسؾجناح7911438617975

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةفرٌدالمستعٌن7911439618449

22(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعزٌزةحمدوش7911440618559ً

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمدصابر7911441618734

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاالله عبدالحٌان7911442620516

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةلٌلىالعجان7911443620741

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌاسٌنالطوران7911444621026ً

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةعلًهشا7911445621490

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمرٌمالطالب ابن7911446622313
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحنانالكرات7911447622429ً

بوفتٌح7911448622671
 فاطمة

الزهراء
23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغة

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةاالله عبدالبهلول7911449623120ً

السعٌدي7911450623133
 فاطمة

الزهراء
23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغة

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالعزٌز عبدعدي اٌت7911451623510

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالحسٌنادحق7911452624398ً

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةبدٌعةكاكة7911453624867

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحسنالوال7911454625430ً

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمدوحمان7911455625802

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنورالدٌنالكوري7911456625952

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌونسأزطاط7911457626318
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةفاتحةكشطوط7911458626401

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةنسٌمةبودن7911459626475

23(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةخدٌجةبوقدٌر7911460627021

24(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالعزٌز عبدالعزٌري7911461627214

24(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالواحد عبدفراح7911462627232

24(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمرٌمبولعٌد7911463627445

24(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالدٌن جمالالطالب7911464628013ً

24(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةرانٌاؼافل7911465628661

24(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةأشرؾ محمدزوراق7911466628963

24(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةٌاسٌنالحسن ابو7911467629000

24(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةبسمةاخموش7911468629888
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(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
رقم 

القاعة

2018 دجٌبز-  األكادٌوٍاث أطز األساتذة توظٍف هباراة

الكتابٍت اإلختباراث الجتٍاس الوقبولٍي الوتزشحٍي الئحت

الثاًوي التعلٍن سلك

2018 دجٌبز 22 ٌوم
جماعي استدعاء

24(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةحسنالساعٌدي7911469630009

24(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةمحمداكرمد7911470630311

24(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةهشامالجبل7911471632528ً

24(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةالدٌن بدراجدٌدو7911472633239

24(جلٍش)الثاًوٌت التأهٍلٍت ابي عباد اإلنجليزية اللغةسعٌدحماادي7911473633564
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