
التخصصالسلن
 البطالة رلم

الوطنٌة
للتعٌٌن اإلللٌمٌة المدٌرٌةالتعٌٌن جهةالطلب نوعالنوعوالنسب االسم

الدمحمٌة: عمالةسطات-   البٌضاء الدار أنثىالمختار فتٌحةBJ373119مزدوجابتدائً

الجدٌدة: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىالحلوطً مجٌدةM438133مزدوجابتدائً

الدمحمٌة: عمالةسطات-   البٌضاء الدار أنثىالمختار عائشةBJ405723مزدوجابتدائً

الحوز: إللٌمآسفً-  مراكش أنثىمرٌم حماويBH342983مزدوجابتدائً

الٌوسفٌة: إللٌمآسفً-  مراكش أنثىفاطمة  سرهابٌلHA161756مزدوجابتدائً

الدمحمٌة: عمالةسطات-   البٌضاء الدار أنثىالرخٌلة احالمT241029مزدوجابتدائً

الرحامنة: إللٌمآسفً-  مراكش أنثىحنان  مورشٌدH416126مزدوجابتدائً

مالل بنً: إللٌمخنٌفرة-  مالل بنً أنثىكنزة فرطاسIA107121مزدوجابتدائً

السراغنة  للعة: إللٌمآسفً-  مراكش أنثىاستوتو عائشةY374078مزدوجابتدائً

بنور سٌدي: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىالوطاسً سعٌدةBK383918مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس أنثىلبً  بشرىCD128011مزدوجابتدائً

بنور سٌدي: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىصوفٌا  خربوشMC232345مزدوجابتدائً

بنسلٌمان: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىالهٌتوسً خولةTA130078مزدوجابتدائً

بنسلٌمان: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىبوضروة نضالTK12544مزدوجابتدائً

السراغنة  للعة: إللٌمآسفً-  مراكش أنثىزوهٌر الزهراء فاطمةY364607مزدوجابتدائً

الحوز: إللٌمآسفً-  مراكش أنثىاسماء الرستانE768206ًمزدوجابتدائً

السراغنة  للعة: إللٌمآسفً-  مراكش أنثىالرزٌمً دنٌاY271783مزدوجابتدائً

الدمحمٌة: عمالةسطات-   البٌضاء الدار أنثىحابا لٌلىBK363329مزدوجابتدائً

2016 لسنة الثانٌة الدرجة االبتدائً التعلٌم أساتذة توظٌف مباراة فً الناجحٌن تعٌٌنات
اإلللٌمٌة المدٌرٌات حسب التعٌٌن مرحلة
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تاونات: إللٌممكناس-  فاس أنثىالبودري   بهٌةCD235680مزدوجابتدائً

برشٌد: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىثورٌة عفٌفI299872مزدوجابتدائً

الجدٌدة: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىالزوهري حلٌمةM527837مزدوجابتدائً

مدٌونة: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىالبهالً بوشرةBB75280مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس أنثىبوٌوسف لطٌفةCD98411مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس أنثىحبٌبً الزهراء فاطمةCB288278مزدوجابتدائً

مالل بنً: إللٌمخنٌفرة-  مالل بنً أنثىمهدوبً امٌنةQ288205مزدوجابتدائً

الحوز: إللٌمآسفً-  مراكش أنثىخدٌجة  اٌوب اٌتEE538195مزدوجابتدائً

المنٌطرة: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط أنثىالدرٌدخ   نسرٌنCD379200مزدوجابتدائً

المنٌطرة: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط أنثىالفمٌر إٌمانA744280مزدوجابتدائً

الفنٌدق-  المضٌك: عمالةالحسٌمة-  تطوان-  طنجة أنثىلدوري   وفاءD999640مزدوجابتدائً

الدمحمٌة: عمالةسطات-   البٌضاء الدار أنثىالصالحً فاطمةQB20067مزدوجابتدائً

بنور سٌدي: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىهاللً فتٌحةBK175061مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس أنثىمصرٌب  مونٌةVA116687مزدوجابتدائً

بنسلٌمان: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىبرهومً فاطمةTA122531مزدوجابتدائً

سطات: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىخطابً لٌلىW361151مزدوجابتدائً

الفنٌدق-  المضٌك: عمالةالحسٌمة-  تطوان-  طنجة أنثىهبة مبروكDN21630ًمزدوجابتدائً

الجدٌدة: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىالحٌكونً دنٌاM421290مزدوجابتدائً
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المنٌطرة: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط أنثىالنماش هناءAA34444مزدوجابتدائً

الحوز: إللٌمآسفً-  مراكش أنثىزٌنب لبديEE545120مزدوجابتدائً

برشٌد: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىاناس فاطنةWA106986مزدوجابتدائً

الرحامنة: إللٌمآسفً-  مراكش أنثىبشرى أبوعلI301654ًمزدوجابتدائً

الخمٌسات: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط أنثىبوٌز فاطمةX345775مزدوجابتدائً

الدمحمٌة: عمالةسطات-   البٌضاء الدار أنثىاكماح بدٌعةWA180853مزدوجابتدائً

سطات: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىالدٌن شمس حلٌمةW355792مزدوجابتدائً

تازة: إللٌممكناس-  فاس أنثىغمٌط سكٌنةZ545721مزدوجابتدائً

لاسم سٌدي: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط أنثىالصفراوي مجدولٌنQA158086مزدوجابتدائً

برشٌد: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىمحب فتٌحةWA206342مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس أنثىجمٌلً  مجٌدةD514262مزدوجابتدائً

الصوٌرة: إللٌمآسفً-  مراكش أنثىمنٌر نادٌةN209450مزدوجابتدائً

الخمٌسات: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط أنثىالكابري سامٌةAD144359مزدوجابتدائً

بنسلٌمان: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىهالل الهامTA128255مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس أنثىتافزة   خدٌجةCB265320مزدوجابتدائً

السراغنة  للعة: إللٌمآسفً-  مراكش أنثىالرشاد حب سكٌنةY358490مزدوجابتدائً

سطات: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىمطٌع عزٌزةWB151194مزدوجابتدائً

بولمان: إللٌممكناس-  فاس أنثىالعركوب  فضٌلةCB230113مزدوجابتدائً
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الخمٌسات: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط أنثىبٌاضة   كوثرCD366120مزدوجابتدائً

آسفً: إللٌمآسفً-  مراكش أنثىشعنون سناءHH57457مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس أنثىالزهراء فاطمة عالويDA47035مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس أنثىبنخلٌفة  وئامCD602406مزدوجابتدائً

آسفً: إللٌمآسفً-  مراكش أنثىوكٌت عزٌزةBH578471مزدوجابتدائً

الخمٌسات: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط أنثىالولٌد سارةAE66133مزدوجابتدائً

سطات: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىعطوف خدٌجةW337712مزدوجابتدائً

الدمحمٌة: عمالةسطات-   البٌضاء الدار أنثىاكدر مرٌمةTA130060مزدوجابتدائً

الخمٌسات: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط أنثىلشكر وفاءX363244مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس أنثىحمانً  زكٌةFB95243مزدوجابتدائً

الدمحمٌة: عمالةسطات-   البٌضاء الدار أنثىالغزالنً هدىTA130062مزدوجابتدائً

سطات: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار أنثىشكري هاجرW340077مزدوجابتدائً

الرشٌدٌة: إللٌمتافٌاللت-  درعة أنثىعمنو عائشةUA26998مزدوجابتدائً

لاسم سٌدي: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط أنثىأمٌمة هواريD855469مزدوجابتدائً

الٌوسفٌة: إللٌمآسفً-  مراكش أنثىالمروان نسرٌنHA184866مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس أنثىصفور نجٌةCD226620مزدوجابتدائً

الحسٌمة: إللٌمالحسٌمة-  تطوان-  طنجة أنثىوصال مصلوحD747380ًمزدوجابتدائً

لاسم سٌدي: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط أنثىبوشوكة مٌنةAB400367مزدوجابتدائً
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الخمٌسات: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط أنثىابتسام بغداديEE449830مزدوجابتدائً

وتنان إدا  أكادٌر: عمالةماسة-  سوس أنثىبوستة زٌنبJK19812مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس أنثىالفحصً   عائشةCD376626مزدوجابتدائً

الرحامنة: إللٌمآسفً-  مراكش أنثىالمرشً رشٌدةEE77572مزدوجابتدائً

طاطا: إللٌمماسة-  سوس أنثىاهمو خدٌجةJY15003مزدوجابتدائً

الخمٌسات: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط أنثىلٌش حٌاةX339487مزدوجابتدائً

الخمٌسات: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط أنثىفاتحة المدانً بنEE466455مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس أنثىكٌران ابن  فدوىCD240400مزدوجابتدائً

الخمٌسات: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط أنثىرضوان كرٌمةXA95557مزدوجابتدائً

وتنان إدا  أكادٌر: عمالةماسة-  سوس أنثىرشٌد خولةJC517761مزدوجابتدائً

وتنان إدا  أكادٌر: عمالةماسة-  سوس أنثىبوزٌن مٌنةJB194986مزدوجابتدائً

لاسم سٌدي: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط أنثىسكٌنة لفمٌهD774771مزدوجابتدائً

الرشٌدٌة: إللٌمتافٌاللت-  درعة أنثىالحسنً كوثرU172500مزدوجابتدائً

الدمحمٌة: عمالةسطات-   البٌضاء الدار ذكرحٌان دمحمTA25836مزدوجابتدائً

الرشٌدٌة: إللٌمتافٌاللت-  درعة ذكربوزكروي ٌاسٌنU168867مزدوجابتدائً

برشٌد: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار ذكرالذهابً احمدWA99251مزدوجابتدائً

وتنان إدا  أكادٌر: عمالةماسة-  سوس ذكربلوش رشٌدJE262570مزدوجابتدائً

الدمحمٌة: عمالةسطات-   البٌضاء الدار ذكرالسفٌانً الدٌن نورTA124533مزدوجابتدائً
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الرشٌدٌة: إللٌمتافٌاللت-  درعة ذكرالفردٌوي الرحمن عبدU93463مزدوجابتدائً

العرائش: إللٌمالحسٌمة-  تطوان-  طنجة ذكرابراهٌم اٌدٌلD444519مزدوجابتدائً

افنً سٌدي: إللٌمنون واد-  كلمٌم ذكربنهما دمحمJE274041مزدوجابتدائً

الرحامنة: إللٌمآسفً-  مراكش ذكرسعٌد الحاج اٌت عمرE375424مزدوجابتدائً

الخمٌسات: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط ذكربورمضان   كرٌمD720726مزدوجابتدائً

الدمحمٌة: عمالةسطات-   البٌضاء الدار ذكرجالبً دمحمBJ401714مزدوجابتدائً

الدمحمٌة: عمالةسطات-   البٌضاء الدار ذكرالمنعم عبد المجٌد عبدWA201731مزدوجابتدائً

لاسم سٌدي: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط ذكرمراح دمحمD853339مزدوجابتدائً

السراغنة  للعة: إللٌمآسفً-  مراكش ذكرالشطابً رضوانY368345مزدوجابتدائً

الرشٌدٌة: إللٌمتافٌاللت-  درعة ذكراسماعٌل موالي فارسUB19717مزدوجابتدائً

الخمٌسات: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط ذكرالوكٌل عبد أساديVM726مزدوجابتدائً

الحوز: إللٌمآسفً-  مراكش ذكرحسن ابراهٌم أٌتE523077مزدوجابتدائً

تازة: إللٌممكناس-  فاس ذكرتالسً دمحمZ470046مزدوجابتدائً

الخمٌسات: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط ذكرعثمان موالحBB93344ًمزدوجابتدائً

بنور سٌدي: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار ذكراالصفر المهديQ197977مزدوجابتدائً

الحوز: إللٌمآسفً-  مراكش ذكردمحم لمغاريE541307مزدوجابتدائً

العرائش: إللٌمالحسٌمة-  تطوان-  طنجة ذكرٌونس بكريUC90954مزدوجابتدائً

الدمحمٌة: عمالةسطات-   البٌضاء الدار ذكرالمصباحً انسTA115111مزدوجابتدائً
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زاكورة: إللٌمتافٌاللت-  درعة ذكرالعسري دمحمPB189062مزدوجابتدائً

طاطا: إللٌمماسة-  سوس ذكرالرحمان عبد أوعمJE157579ًمزدوجابتدائً

شفشاون: إللٌمالحسٌمة-  تطوان-  طنجة ذكربوخرٌص عثمانX337949مزدوجابتدائً

أصٌال-  طنجة: عمالةالحسٌمة-  تطوان-  طنجة ذكرحمٌد موجٌطV155652مزدوجابتدائً

الخمٌسات: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط ذكرخلٌل صدلG550232ًمزدوجابتدائً

السراغنة  للعة: إللٌمآسفً-  مراكش ذكرالمترجً رضوانY351373مزدوجابتدائً

مٌدلت: إللٌمتافٌاللت-  درعة ذكرموحى احراريV127789مزدوجابتدائً

أزٌالل: إللٌمخنٌفرة-  مالل بنً ذكرانزدام دمحمIC33391مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس ذكرٌوسف حمانCD397533ًمزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس ذكرالغنً عبد الٌموتZT75127ًمزدوجابتدائً

طاطا: إللٌمماسة-  سوس ذكرسمٌن حمزةJY19902مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس ذكرالمغناوي السالم عبدC616414مزدوجابتدائً

السراغنة  للعة: إللٌمآسفً-  مراكش ذكرالطاهري عزٌزY332152مزدوجابتدائً

سطات: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار(ة)بالزوج إلتحاقأنثىالشفاج خدٌجةW353854مزدوجابتدائً

النواصر: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار(ة)بالزوج إلتحاقأنثىعلً ند فتٌحةEE264248مزدوجابتدائً

الرحامنة: إللٌمآسفً-  مراكش(ة)بالزوج إلتحاقأنثىالعبد صالح مرٌمEE100842مزدوجابتدائً

كلمٌم: إللٌمنون واد-  كلمٌم(ة)بالزوج إلتحاقذكرأفراوي الحسٌنJA77750مزدوجابتدائً

الرحامنة: إللٌمآسفً-  مراكش(ة)بالزوج إلتحاقأنثىوفاء العبدEA162177مزدوجابتدائً
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طانطان: إللٌمنون واد-  كلمٌم(ة)بالزوج إلتحاقذكرالخٌالً حسانJF21505مزدوجابتدائً

سطات: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار(ة)بالزوج إلتحاقأنثىالمٌري هندQ308596مزدوجابتدائً

المنٌطرة: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط(ة)بالزوج إلتحاقأنثىالفرد سلمىA691985مزدوجابتدائً

الجدٌدة: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار(ة)بالزوج إلتحاقذكرالمالكً ٌونسBK305897مزدوجابتدائً

سطات: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار(ة)بالزوج إلتحاقأنثىبصلً هناءW379811مزدوجابتدائً

سطات: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار(ة)بالزوج إلتحاقأنثىالشامخ كرٌمةBK267984مزدوجابتدائً

بولمان: إللٌممكناس-  فاس(ة)بالزوج إلتحاقأنثىلزعر   كوثرCD202563مزدوجابتدائً

افنً سٌدي: إللٌمنون واد-  كلمٌم(ة)بالزوج إلتحاقذكرالخاوي دمحمJE85925مزدوجابتدائً

السراغنة  للعة: إللٌمآسفً-  مراكش(ة)بالزوج إلتحاقأنثىنادٌة لبٌضEE501815مزدوجابتدائً

بولمان: إللٌممكناس-  فاس(ة)بالزوج إلتحاقأنثىحاحو وهٌبةMC208777مزدوجابتدائً

سطات: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار(ة)بالزوج إلتحاقأنثىسالمة الزهراء فاطمةW353938مزدوجابتدائً

تاورٌرت: إللٌمالشرق(ة)بالزوج إلتحاقأنثىلحرش  مارٌةS611629مزدوجابتدائً

بنسلٌمان: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار(ة)بالزوج إلتحاقأنثىالمونسً لطٌفةAB136612مزدوجابتدائً

الحسٌمة: إللٌمالحسٌمة-  تطوان-  طنجة(ة)بالزوج إلتحاقأنثىحلٌمة بوماللةCD156823مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس(ة)بالزوج إلتحاقأنثىمخشون   سعادCB262195مزدوجابتدائً

الخمٌسات: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط(ة)بالزوج إلتحاقأنثىالخرطً نعٌمةGM74757مزدوجابتدائً

بنسلٌمان: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار(ة)بالزوج إلتحاقأنثىالحدومً غزالنTA115064مزدوجابتدائً

الخمٌسات: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط(ة)بالزوج إلتحاقأنثىالشرفً مرٌمD232066مزدوجابتدائً
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بنسلٌمان: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار(ة)بالزوج إلتحاقأنثىالوردي ربابCD187442مزدوجابتدائً

خرٌبكة: إللٌمخنٌفرة-  مالل بنً(ة)بالزوج إلتحاقأنثىكوش دنٌاIA136382مزدوجابتدائً

النواصر: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار(ة)بالزوج إلتحاقأنثىلمٌن أسماءJB188048مزدوجابتدائً

المنٌطرة: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط(ة)بالزوج إلتحاقأنثىبوجمعاوي شٌماءCD229013مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس(ة)بالزوج إلتحاقأنثىالفحٌٌل   لدوةZ328247مزدوجابتدائً

المنٌطرة: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط(ة)بالزوج إلتحاقأنثىخلفً  سهامCB274012مزدوجابتدائً

الرحامنة: إللٌمآسفً-  مراكش(ة)بالزوج إلتحاقأنثىاحسان حمدانE787045ًمزدوجابتدائً

الرحامنة: إللٌمآسفً-  مراكش(ة)بالزوج إلتحاقأنثىحطاب سلٌمةI622359مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس(ة)بالزوج إلتحاقأنثىلدوري   رجاءZT21968مزدوجابتدائً

أصٌال-  طنجة: عمالةالحسٌمة-  تطوان-  طنجة(ة)بالزوج إلتحاقأنثىنداد سلمىCD205478مزدوجابتدائً

بولمان: إللٌممكناس-  فاس(ة)بالزوج إلتحاقأنثىبرٌطل   فاطمةLF12906مزدوجابتدائً

برشٌد: إللٌمسطات-   البٌضاء الدار(ة)بالزوج إلتحاقأنثىلومان اٌمانW361881مزدوجابتدائً

تازة: إللٌممكناس-  فاس(ة)بالزوج إلتحاقأنثىكاٌز   ندىGM126539مزدوجابتدائً

بولمان: إللٌممكناس-  فاس(ة)بالزوج إلتحاقأنثىكاللً   سمٌةD656307مزدوجابتدائً

تاونات: إللٌممكناس-  فاس(ة)بالزوج إلتحاقأنثىعزابً   حورٌةZT43290مزدوجابتدائً

الدمحمٌة: عمالةسطات-   البٌضاء الدارمزدوجأنثىصبراوي فاطمةWA203553مزدوجابتدائً

الدمحمٌة: عمالةسطات-   البٌضاء الدارمزدوجذكربرزوق سامW367675ًمزدوجابتدائً

المنٌطرة: إللٌمالمنٌطرة-  سال-  الرباط(ة)بالزوج إلتحاقأنثىالحلوي إٌمانAD215936مزدوجابتدائً
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