
العیون نیابة التعیین: العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 12   المدرسة اإلبتدائیة أم البنین
  

األمازیغیة 3 16,90 أكادیر بعزي الحسین JD51589

1 9 المدرسة اإلبتدائیة العیـــون األمازیغیة 3 15,40 أكادیر ھني مصطفى JB421181
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



كلمیم نیابة التعیین: كلمیم - السمارة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 7 لمتونة األمازیغیة 3 17,60 أكادیر كویالل علي JA83351

1 7 ربوة الصھریج األمازیغیة 3 17,30 أكادیر أوبھا رشید JF32493
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



طاطا نیابة التعیین: كلمیم - السمارة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 6 تمدولت اللغة الفرنسیة 1 17,70 ثابت خدیجة  العیون OD28034

1 8 ایت یاسین اللغة الفرنسیة 1 16,60 بیروكي زكیة  العیون JF25663

1 1 اوالد علي اللغة الفرنسیة 1 16,20 طاطا الحسینى عائشة JA112631

2 4 اكینان اللغة الفرنسیة 1 15,34 طاطا كیزول فاضمة JA113010

1 16 ایت یاسین اللغة الفرنسیة 2 17,80 شریف مكبولة  العیون SJ22100

2 35 ایت ویران اللغة الفرنسیة 2 17,35 اكبار غزالن  كلمیم JF32072

3 29 تاكموت اللغة الفرنسیة 2 17,30 قویدسي سومیة  العیون SL5376

3 8 الزاویة اللغة الفرنسیة 2 17,10 حنیني فاطمة  كلمیم JA95578

4 21 اوالد علي اللغة الفرنسیة 2 17,00 بنخلیفي نجوى  العیون SH114065

5 4 اوالد علي اللغة الفرنسیة 2 16,90 اوبال جمعة  كلمیم JA48085

2 24 العتیق اللغة الفرنسیة 2 16,80 بنالشیخ حفیظة  كلمیم JF23201

4 10 اوالد علي اللغة الفرنسیة 2 16,60 الراكب فاطمة  كلمیم JF34370

3 10 العتیق اللغة الفرنسیة 2 16,60 شیبة منة  العیون SK781

5 2 م/م ابي عنان المریني اللغة الفرنسیة 2 16,55 ارحماني خدیجة  كلمیم JA110683

4 1 العتیق اللغة الفرنسیة 2 16,40 طاطا اسموكن فاطمة TS801021

1 9 تغمرت اللغة الفرنسیة 2 16,35 ھدیدي حنان  كلمیم JA95185

4 1 ارفالن اللغة الفرنسیة 2 16,28 طاطا بونعیالت العزة JA93462
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



طاطا نیابة التعیین: كلمیم - السمارة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 12 م/م ابي عنان المریني اللغة الفرنسیة 2 16,00 بحیرة جمعة  كلمیم JA44968

4 1 ارفالن اللغة الفرنسیة 2 15,90 طاطا الوردي مریم JY1784

4 26 الزاویة اللغة الفرنسیة 2 15,80 بابض السعدیة  كلمیم JA94870

8 3 تنزیضة اللغة الفرنسیة 2 15,70 الفنشیر لطیفة  كلمیم JA127791

4 1 العین اللغة الفرنسیة 2 15,60 اكناوا الفة  كلمیم JY6346

5 12 تنزیضة اللغة الفرنسیة 2 15,55 بنجیموع محیجیبة  كلمیم JA53507

5 3 انتلى انكارف اللغة الفرنسیة 2 15,10 ابودرار فاطمة  كلمیم JA129300

6 2 تلیت اللغة الفرنسیة 2 14,95 بلفقیھ خدیجة  كلمیم JA81751

2 13 بن یعقوب اللغة الفرنسیة 2 14,95 كناجید نعیمة  كلمیم JA71444

9 7 بن یعقوب اللغة الفرنسیة 2 14,70 طاطا جمعاوي حنان JF32090

6 3 انتلى انكارف اللغة الفرنسیة 2 14,70 دریمیز الناجمة  كلمیم J375046

10 5 تغمرت اللغة الفرنسیة 2 14,60 الخمیسات لخضر سناء X280232

6 8 تلیت اللغة الفرنسیة 2 14,55 بوكرین رشیدة  كلمیم JA101886

6 2 تلیت اللغة الفرنسیة 2 14,35 وصبیر سعدیة  كلمیم JA142638

6 6 بن یعقوب اللغة الفرنسیة 2 14,00 طاطا العلوي رشیدة JA102995

10 7 بن یعقوب اللغة الفرنسیة 2 13,60 تزنیت ازرو فاطمة JD46721

13 امتزكین اللغة الفرنسیة 2 13,25 كجیج عائشة  كلمیم JA84884
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



طاطا نیابة التعیین: كلمیم - السمارة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

8 2 تلیت اللغة الفرنسیة 3 18,50 بوھي الحسین  كلمیم JA54187

11 10 الوكوم اللغة الفرنسیة 3 18,00 لخفاوني احمد  العیون SH137575

6 7 تلیت اللغة الفرنسیة 3 17,70 نعتي محمد  كلمیم JA83194

8 35 تلیت اللغة الفرنسیة 3 17,45 دباح منیر  كلمیم JA71204

7 2 بن یعقوب اللغة الفرنسیة 3 17,35 اد بھا عمر  كلمیم JA108118

5 2 تلیت اللغة الفرنسیة 3 17,26 صفرو عكاد عبد الرحیم JA99538

10 12 بن یعقوب اللغة الفرنسیة 3 17,15 الكزومي احمد  كلمیم JA30836

13 2 انتلى انكارف اللغة الفرنسیة 3 16,95 الكمني محمد  كلمیم JA141043

8 42 تلیت اللغة الفرنسیة 3 16,40 عاشق محمد  كلمیم JA119590

12 35 تلیت اللغة الفرنسیة 3 15,80 رماضي محمد  كلمیم JA133078

15 10 تیزا اللغة الفرنسیة 3 15,75 بجدید سالم  كلمیم JA124886

15 36 انسولة اللغة الفرنسیة 3 15,70 بوعالم البشیر  كلمیم JA58008

14 10 الخریویعة اللغة الفرنسیة 3 15,70 طاطا حموش مصطفى JA132580

13 3 اسملیل اللغة الفرنسیة 3 15,65 بو عبد المالك  كلمیم JA104895

9 2 انسولة اللغة الفرنسیة 3 15,50 طاطا وكریم ادریس JY8386

10 24 الخریویعة اللغة الفرنسیة 3 15,50 بومان احمد  العیون JE247870

17 30 امتزكین اللغة الفرنسیة 3 15,40 محم رشید  كلمیم JA64472

5/207

نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



طاطا نیابة التعیین: كلمیم - السمارة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

15 10 اسملیل اللغة الفرنسیة 3 15,00 طاطا الزاز سعید JA81231

9 41 انسولة اللغة الفرنسیة 3 15,00 شیا خلیلي  كلمیم JZ958

9 42 انسولة اللغة الفرنسیة 3 14,95 بویرمان الحسین  كلمیم JA125211

9 7 انسولة اللغة الفرنسیة 3 14,80 طاطا بدري رشید JY400

12 2 اسملیل اللغة الفرنسیة 3 14,70 الزاھي ابراھیم  كلمیم JA110158

15 5 اسملیل اللغة الفرنسیة 3 14,70 طاطا اخریزي محمد JA44881

13 6 امتزكین اللغة الفرنسیة 3 14,40 طاطا عاشق هللا عبد الرزاق JF29579

15 1 امتزكین اللغة الفرنسیة 3 14,15 صدیق محمد  كلمیم JY7990

13 1 اسملیل اللغة الفرنسیة 3 14,10 طاطا ایت یعقوب الحسین JY2766

1 8 النخیل األمازیغیة 3 16,00 أكادیر الكریم علي JA101008

2 22 ادیس األمازیغیة 3 14,80 أكادیر صویلح عمر JB295201
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أكادیر إدا أوتنان نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 م.م اد بنصاك-اد بنصاك اللغة الفرنسیة 1 16,30 أكادیر نزھي سناء K238146

2 3 م.م األركان-جـیـــتـكـل اللغة الفرنسیة 1 15,50 أكادیر مزوز فاطمة الزھراء J417275

3 3 م.م اإلمام البخاري-تقــــي اللغة الفرنسیة 1 14,80 طنجة جـوغـو حیاة JB328856

2 2 م.م سد عبد 
المومن-تـسـكـینـت

اللغة الفرنسیة 1 14,60 أكادیر اضرضور رقیة J448888

5 3 م.م سیدي سعید 
أتنان-أزیــار

اللغة الفرنسیة 1 14,50 أكادیر اللوزي زھرة JB374719

2 29 م.م فاطمة الزھراء- أیـت 
مجــوط

اللغة الفرنسیة 1 14,20 الخمیسات الھاشمي فاطمة Z165003

4 1 م.م فاطمة الزھراء- أیـت 
مجــوط

اللغة الفرنسیة 1 14,00 أكادیر الطالب رشیدة JC419842

5 2 م.م النھضة-ارس  اللغة الفرنسیة 1 13,90 أكادیر نحال خدیجة BE812102

5 1 م.م النھضة-ارس  اللغة الفرنسیة 1 13,40 تزنیت دومني الزھرة SL6780

5 3 م.م أنسیــس-أنسیس اللغة الفرنسیة 1 12,90 أكادیر امھوط فاطمة JD45631

3 5 م.م أسكنـس-أسكنس اللغة الفرنسیة 1 12,50 تزنیت ادمھو رشیدة JB305757

9 2 م.م أسكنـس-أسكنس اللغة الفرنسیة 1 12,45 سالمة حیاة  كلمیم JA106336

2 6 م.م أسكنـس-أسكنس اللغة الفرنسیة 2 18,90 بوزیاد حنان  العیون SH145289

1 1 م.واد سوس األمازیغیة 1 17,30 أكادیر عبدو خلیج J443772
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أكادیر إدا أوتنان نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 1 م.م المنار-التامـري األمازیغیة 1 16,20 أكادیر حجري بشرى JB292470

3 1 م,حسان بن ثابت األمازیغیة 2 16,20 أكادیر الناصري مینة J400995
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



اشتوكة ایت باھا نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 10 م م  الوحدة المغاربیة اللغة الفرنسیة 1 17,20 الراحل فاطمة  العیون SH107276

3 2 م م  تھمني اللغة الفرنسیة 1 16,20 أكادیر التابع ملیكة JB162036

1 2 م م  أولبن اللغة الفرنسیة 1 16,20 الجدیدة السموري سعیدة MA105967
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



انزكان ایت ملول نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 موسى بن نصیر األمازیغیة 1 17,40 أكادیر احدو فریدة JM9932

1 1 موسى بن نصیر األمازیغیة 2 17,90 أكادیر اشطون حسناء JM15177

1 1 عمر بن عبد العزیز األمازیغیة 2 17,60 أكادیر السموكي جمیلة JM3991

2 1 عمر بن عبد العزیز األمازیغیة 2 16,20 أكادیر بودرقة حفیظة JK8425

3 1 الموحدین األمازیغیة 2 14,60 أكادیر حسناوي بشرى JB441045
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



ورززات نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 اغیل نوبیان اللغة الفرنسیة 1 15,60 ورزازات عبداللوي لیلى P212651

1 1 تاوریرت نایت زغار اللغة الفرنسیة 1 15,30 ورزازات مدھوم سمیة M493017

1 1 إحنداكن اللغة الفرنسیة 1 15,25 ورزازات رحمة أحجو P139785

1 1 تیكیرت نكرنان اللغة الفرنسیة 1 13,70 ورزازات اشتیوي أمال EE33510

1 1 اغیل نوبیان اللغة الفرنسیة 1 12,45 بولمان المحدودي حسناء CB241039

1 7 تازولت اللغة الفرنسیة 2 17,00 بنسلمان سالمي زینب G535190

1 43 امغالي اللغة الفرنسیة 2 17,00 أوباسالم سومیة فرع مكناس V241552

1 1 تاوریرت نایت زغار اللغة الفرنسیة 2 16,60 ورزازات البكري أسماء P247862

1 4 اغیل نوبیان اللغة الفرنسیة 2 16,50 بني مالل كوعلي فاطمة IC22086

1 1 تمزریت اللغة الفرنسیة 2 16,35 ورزازات یعقوبي حبیبة P109195

2 1 تشدیرت اللغة الفرنسیة 2 16,24 ورزازات عزیز رحمة JB126597

1 14 إحنداكن اللغة الفرنسیة 2 16,10 خریبكة قلفى عتیقة Q128292

1 1 تمزریت اللغة الفرنسیة 2 16,10 ورزازات عائشة الحسني P126669

1 1 امزري اللغة الفرنسیة 2 15,85 ورزازات لومور حنان P158695

2 29 اغیل نوبیان اللغة الفرنسیة 2 15,65 خریبكة القطبي الزھرة Q157693

2 1 كنطولة اللغة الفرنسیة 2 15,60 ورزازات األباوردي غزالن P254794

3 6 تمزریت اللغة الفرنسیة 2 15,50 تزنیت معتصم حبیبة JE183134
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



ورززات نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 14 ایت عفان اللغة الفرنسیة 2 15,50 خریبكة داودي فاطنة QA48075

2 5 تازولت اللغة الفرنسیة 2 15,40 ورزازات بلعاید كریمة UC101390

1 1 النقب ایت وغرضة اللغة الفرنسیة 2 15,20 ورزازات أیت جالل عزیزة P211262

1 1 تمزریت اللغة الفرنسیة 2 15,20 ورزازات ایت الفقیر حنان P239430

2 6 ایت تیكة اللغة الفرنسیة 2 15,15 ورزازات بنجمال خدیجة J434010

2 1 ایت تیكة اللغة الفرنسیة 2 15,10 ورزازات بن حدو حنان PB71450

1 1 انمید اللغة الفرنسیة 2 14,80 ورزازات باوعلي حبیبة P259771

2 1 اغیل نوبیان اللغة الفرنسیة 2 14,65 ورزازات المسعودي سونیة P281388

4 1 أرك اللغة الفرنسیة 2 14,60 ورزازات P242247 الشجري ثوریة

1 7 اسكا اللغة الفرنسیة 2 14,60 ورزازات بوتخشاشت اسماء P254625

5 14 اسكا نایت عفان اللغة الفرنسیة 2 14,45 خریبكة مسناف فاطمة الزھراء Q281641

5 1 اسكا اللغة الفرنسیة 2 13,90 ورزازات الذھبي لطیفة P207232

1 7 النقب ایت وغرضة اللغة الفرنسیة 2 11,60 فرع الرباط بالقاید سمیة PB149363

1 30 خزامة اللغة الفرنسیة 3 17,40 الموساوي دداه  العیون SH136581

7 35 خزامة اللغة الفرنسیة 3 17,15 بنسلمان الصحراوي یاسین TK10788

4 4 تاوریرت انیسي اللغة الفرنسیة 3 16,47 الراشیدیة واشباب حمزة U162356

11 1 ایت تیكة اللغة الفرنسیة 3 16,40 اوحسین محمد  العیون UC16066
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



ورززات نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 1 ایت تیكة اللغة الفرنسیة 3 16,00 طاطا كركاع ادریس P249559

11 8 اسكا نایت عفان اللغة الفرنسیة 3 16,00 الراشیدیة ھنكام عبد المجید U144227

12 1 امزري اللغة الفرنسیة 3 16,00 ورزازات الخیراني عبدالرحیم M200617

7 3 اسكا نایت عفان اللغة الفرنسیة 3 15,73 الراشیدیة البوغاري عمر UA88406

5 8 اسكا نایت عفان اللغة الفرنسیة 3 15,73 الراشیدیة متبوع موالي ارشید UA20273

3 2 اسكا نایت عفان اللغة الفرنسیة 3 15,60 ورزازات ایبر محمد P129359

4 1 اسكا نایت عفان اللغة الفرنسیة 3 15,50 ورزازات اكلكن عبدالحكیم P254982

1 1 انمید اللغة الفرنسیة 3 15,50 ورزازات رشاد عبداللطیف P214711

13 1 انمید اللغة الفرنسیة 3 15,50 ورزازات أفروخ اسماعیل P131665

18 42 انمید اللغة الفرنسیة 3 15,46 صفرو المرابط محمد CB31917

6 3 ایت قالة اللغة الفرنسیة 3 15,40 طاطا تبیا أحمد JB406406

20 4 تاوریرت انیسي اللغة الفرنسیة 3 15,40 طاطا أمحمود امحمد  JB389936

1 8 واد الذھب األمازیغیة 3 18,00 ادراوي المصطفى فرع مكناس UA48535

2 3 الخنساء األمازیغیة 3 17,40 أكادیر ایت یشو محمد PB135183
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 تمرووت اللغة الفرنسیة 1 17,47 تارودانت مھیدي حنان N131396

1 1 تكوكة اللغة الفرنسیة 1 17,25 أكادیر ایت بھو رشیدة JB362473

1 1 انفكن اللغة الفرنسیة 1 16,40 تارودانت بخاتي رقیة JC321144

1 1 تمرووت اللغة الفرنسیة 1 16,40 تارودانت غالمي صلیحة IB54629

1 1 تمرووت اللغة الفرنسیة 1 16,20 تارودانت مزید سمیرة BJ300651

1 2 االنبعاث اللغة الفرنسیة 1 16,00 أكادیر حسني خدیجة JE78808

1 1 ابن الرومي اللغة الفرنسیة 1 15,93 تارودانت زروك لطیفة JC471791

1 1 تسدرمت اللغة الفرنسیة 1 15,53 تارودانت موجود نادیة JC317359

4 اإلمام الشافعي اللغة الفرنسیة 1 15,20 عدة سھام القنیطرة G496088

2 1 تسدمرت اللغة الفرنسیة 1 13,87 تارودانت افسي حسناء JC183039

3 7 تازیوكت اللغة الفرنسیة 1 13,50 تزنیت الكتمور الزھرة JE213271

1 1 یوسف بن تاشفین اللغة الفرنسیة 1 12,53 تارودانت االطرش نجیة JA60277

1 2 أكلكال اللغة الفرنسیة 1 12,53 تارودانت وموس الزھرة JT13614

1 4 بیكودین السد اللغة الفرنسیة 2 18,00 بوجمعى نعیمة  العیون J282987

3 1 سیدي حمو الطالب اللغة الفرنسیة 2 17,80 تارودانت اورشیح فاطمة JC464583

4 1 إحلوشن اللغة الفرنسیة 2 17,20 تارودانت ایت النمر سعاد JC352845

1 4 الزھور اللغة الفرنسیة 2 16,90 أكادیر بوكریم لطیفة JC376430
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 32 أعرابن اللغة الفرنسیة 2 16,83 تارودانت بوشقور ماجدة BH581849

3 1 ابن بطوطة اللغة الفرنسیة 2 16,80 تارودانت ایت عزیزو عائشة JC118764

1 1 تازیوكت اللغة الفرنسیة 2 16,73 تارودانت الشاوي الھام JC399979

1 1 أسكاون اللغة الفرنسیة 2 16,67 تارودانت ایدیحي فاطمة JC432058

3 1 فلغوس اللغة الفرنسیة 2 16,63 تارودانت البرود فاطمة JC432877

3 1 ابن الرومي اللغة الفرنسیة 2 16,53 تارودانت اصالح ھند JC366878

2 1 تسدمرت اللغة الفرنسیة 2 16,33 تارودانت اكزیر خدیجة JC368219

5 1 تدناس اللغة الفرنسیة 2 16,33 تارودانت اكھیور عتیقة JC421979

2 1 تكضیشت اللغة الفرنسیة 2 16,27 تارودانت شبار حفیظة JT13848

2 2 تسدمرت اللغة الفرنسیة 2 16,00 تزنیت نجمي مریم JC436362

3 3 ابن بطوطة اللغة الفرنسیة 2 16,00 أكادیر بنالطالب كریمة J447156

2 1 تسدمرت اللغة الفرنسیة 2 16,00 أكادیر بوزید زینة JC168098

3 3 ابن بطوطة اللغة الفرنسیة 2 16,00 أكادیر قداري رجاء J440909

3 1 ابن الرومي اللغة الفرنسیة 2 15,87 تارودانت البشارة نورة JC304213

3 5 خمیس ایت یونس اللغة الفرنسیة 2 15,80 تزنیت االیوبي عائشة JE197786

2 15 أكلكال اللغة الفرنسیة 2 15,80 رضیت زھرة  كلمیم JA128984

2 32 تكضیشت اللغة الفرنسیة 2 15,80 أكادیر وكنین مریم J461621
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 3 سیدي حمو الطالب اللغة الفرنسیة 2 15,50 أكادیر اوتكني بوشرى JM9446

10 6 طارق ابن زیاد اللغة الفرنسیة 2 15,40 أكادیر البرمي سلوى jm12041

2 5 إكیسل اللغة الفرنسیة 2 15,40 أكادیر بختي مریم J457652

2 6 تدارت اللغة الفرنسیة 2 15,40 أكادیر لمغاري سعاد CB183760

5 7 این العربي اللغة الفرنسیة 2 15,40 تزنیت معضورة حكیمة JE213517

4 1 إمغیض اللغة الفرنسیة 2 15,40 تارودانت الرامي لالحادة JC125791

4 7 إمغیض اللغة الفرنسیة 2 15,40 تزنیت الصوابي مریمة JE22567

3 8 سیدي حمو الطالب اللغة الفرنسیة 2 15,40 تزنیت بوریك رشیدة JE238612

3 6 تدناس اللغة الفرنسیة 2 15,30 تزنیت بوقال فاطمة JE259438

3 6 فلغوس اللغة الفرنسیة 2 15,30 أكادیر تساعید فاطمة JM6878

6 4 تكنزة اللغة الفرنسیة 2 15,20 تارودانت المناني لالرجاء JC356339

9 27 الزھور اللغة الفرنسیة 2 15,10 فرع الرباط أیت بوكایو فدوى AB538370

7 6 الزھور اللغة الفرنسیة 2 15,10 تزنیت افكیر نعیمة JE254424

13 6 الزرقطوني اللغة الفرنسیة 2 15,10 تزنیت اللطیفي نعیمة JE160914

11 1 الینبوع اللغة الفرنسیة 2 14,93 تارودانت بصندوق عائشة JC345774

8 1 إكیسل اللغة الفرنسیة 2 14,90 تارودانت ایت موالي الحاج لالآمنة JC346486

10 6 انمر اللغة الفرنسیة 2 14,85 تزنیت صمبا مریم JE239155
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 3 أدوز اللغة الفرنسیة 2 14,80 تارودانت بعزیزي خدوج JK2128

5 6 تكضیشت اللغة الفرنسیة 2 14,80 أكادیر صویلح ھنیة jb309845

6 6 یوسف بن تاشفین اللغة الفرنسیة 2 14,70 تزنیت ودرا نعیمة JE262336

11 6 نونبر 18 اللغة الفرنسیة 2 14,50 تزنیت كروان فاطمة JB349484

11 30 إمغیض اللغة الفرنسیة 2 14,40 فرع الرباط بوجریفن كوثر A690696

1 6 تكضیشت اللغة الفرنسیة 2 14,30 أكادیر الرایس صافیة A788954

7 6 سیدي حمو الطالب اللغة الفرنسیة 2 14,10 تزنیت العبدولي فاطمة JE255600

5 5 یوسف بن تاشفین اللغة الفرنسیة 2 13,90 أكادیر ابوعباس فاطمة JK6922

5 3 سیدي حمو الطالب اللغة الفرنسیة 2 13,90 أكادیر شراف الدین حیاة JB358530

4 6 یوسف بن تاشفین اللغة الفرنسیة 2 13,80 تزنیت لمقدم فوزیة JE127020

6 7 یوسف بن تاشفین اللغة الفرنسیة 2 13,80 تزنیت اكوجا خدیجة JE93108

6 6 إكیسل اللغة الفرنسیة 2 13,80 تزنیت فیكري جمیلة JE214827

2 5 إكیسل اللغة الفرنسیة 2 13,80 أكادیر بن الوالي مجیدة JK3819

7 10 یوسف بن تاشفین اللغة الفرنسیة 2 13,65 أكادیر خال لطیفة JB437565

13 6 االنوار اللغة الفرنسیة 2 13,60 تزنیت البركاوي رشیدة JE239621

3 1 أدوز اللغة الفرنسیة 2 13,60 تارودانت البرغاز لیلى JC475255

3 5 طلحة بن الزبیر اللغة الفرنسیة 2 13,55 أكادیر وافي خدیجة JB364012
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

8 1 یوسف بن تاشفین اللغة الفرنسیة 2 13,50 أكادیر الساقي عتیقة JC371062

7 9 طلحة بن الزبیر اللغة الفرنسیة 2 13,30 فرع الرباط امساعد كوثر A363061

2 6 ادغیغ اللغة الفرنسیة 2 13,20 تزنیت جوان فاطمة JD48119

12 6 إمغیض اللغة الفرنسیة 2 13,00 أكادیر زحلول بھیجة JB275263

7 41 بركن اللغة الفرنسیة 2 12,80 أكادیر المفیشخ عواطف N222552

3 6 الفردوس اللغة الفرنسیة 2 12,80 تزنیت نجي فاطمة AA40285

2 9 الحاج عبد هللا زاكور اللغة الفرنسیة 2 12,70 أكادیر امعضور ملیكة jb400492

4 6 الجوالن اللغة الفرنسیة 2 12,50 تزنیت اقرقوش سعدیة JE139123

7 2 بحیرة إفني اللغة الفرنسیة 2 12,50 أكادیر البواللي نزھة JB293413

7 1 یوسف بن تاشفین اللغة الفرنسیة 2 12,40 تارودانت شباني نزھة JC330213

3 1 أدوز اللغة الفرنسیة 2 12,40 تارودانت ایت شلیح رشیدة JC434136

11 5 نونبر 18 اللغة الفرنسیة 2 12,00 أكادیر بوقدایر ملیكة JB348189

4 4 اكدیر ملول اللغة الفرنسیة 2 12,00 قبوسة سعاد  العیون JC405366

11 5 تلمكانت اللغة الفرنسیة 2 11,70 تزنیت بورحیم سعاد JE198929

5 24 علي بن ابي طالب اللغة الفرنسیة 3 18,60 الجدیدة أیت حمو ابراھیم JC138744

4 2 یوسف بن تاشفین اللغة الفرنسیة 3 17,90 بوالدونیت السعید  العیون JC165886

3 1 تفنوت اللغة الفرنسیة 3 17,80 تارودانت الھیزور مصطفى JC291118
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

19 7 إمغیض اللغة الفرنسیة 3 17,60 تزنیت بن زدي محمد JE146784

8 11 اغري اللغة الفرنسیة 3 17,50 الرباطي محمد  العیون SJ14748

2 1 تفنوت اللغة الفرنسیة 3 17,40 أكادیر اسو الحسن JC342935

2 24 إشكاجن اللغة الفرنسیة 3 17,00 الجدیدة تمراتي رشید M355925

4 1 البحتري اللغة الفرنسیة 3 16,93 تارودانت تمولیت الحسن JC404953

9 9 البحتري اللغة الفرنسیة 3 16,60 معراس عبدالرحمان  العیون JB150342

14 1 االنوار اللغة الفرنسیة 3 16,47 تارودانت یوس عبد الرحیم JK2062

5 1 توبقال اللغة الفرنسیة 3 16,33 تارودانت توفیق ایوب JC424178

12 6 تلمكانت اللغة الفرنسیة 3 16,30 أكادیر البودري یونس JD38573

14 1 اغري اللغة الفرنسیة 3 16,20 أكادیر باحیدة ھشام jc400061

35 اإلمام الشافعي اللغة الفرنسیة 3 16,20 طنجة شاكر خالد I413683

8 10 االنوار اللغة الفرنسیة 3 16,10 تزنیت ابریك عبد الحق JE20518

3 1 المتنبي اللغة الفرنسیة 3 16,07 تارودانت بویجدیكن احمد JC474464

18 1 البحتري اللغة الفرنسیة 3 16,00 أكادیر ایتحمو رشید JC469293

2 7 األطلس الصغیر اللغة الفرنسیة 3 16,00 تزنیت بنیج سعید JE92780

7 1 إرزي اللغة الفرنسیة 3 16,00 تارودانت بن الفقیر احمد JC391946

1 46 تلمكانت اللغة الفرنسیة 3 15,95 خنیفرة وھبي محمد V152181
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

19 2 البحتري اللغة الفرنسیة 3 15,93 تارودانت الحنیفي علي JC411801

6 2 أدوز اللغة الفرنسیة 3 15,90 أكادیر وزاض عمر JT5183

19 23 الترمدي اللغة الفرنسیة 3 15,85 الفرع اإلقلیمي البیضاء عبد الجلیل سعد الدین BK174317

9 1 المعتمد بن عباد اللغة الفرنسیة 3 15,83 تارودانت امغار عز الدین JC333986

2 6 ادغیغ اللغة الفرنسیة 3 15,80 تزنیت ابرتاح محمد JE246956

3 7 إشكاجن اللغة الفرنسیة 3 15,80 ابریش محمد  العیون JD27412

3 1 البحتري اللغة الفرنسیة 3 15,73 تارودانت لوزي كمال JC444893

8 1 االنوار اللغة الفرنسیة 3 15,70 أكادیر فكري الحسین JC324118

12 6 البوصیري اللغة الفرنسیة 3 15,60 تزنیت نافع ودیع JE147778

4 1 بحیرة إفني اللغة الفرنسیة 3 15,60 تارودانت منصف محمد JC86023

14 6 أضار اللغة الفرنسیة 3 15,60 تزنیت محاین عماد JB421224

6 1 المعتمد بن عباد اللغة الفرنسیة 3 15,47 تارودانت بنواقس محمد JC411807

3 15 تلمكانت اللغة الفرنسیة 3 15,40 االزرق رشید  العیون SL440

4 1 تزي نتورتیت اللغة الفرنسیة 3 15,33 تارودانت مزوز عبد اللطیف JB317595

20 1 سیدي احماد اومالك اللغة الفرنسیة 3 15,27 تارودانت ازداغ عبد الرحیم JC183416

4 1 المعتمد بن عباد اللغة الفرنسیة 3 15,23 تارودانت لكاسي عبد اللطیف JC463251

8 3 البوصیري اللغة الفرنسیة 3 15,20 تزنیت بنعمارا محمد JE110802
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

8 10 االنوار اللغة الفرنسیة 3 15,20 تزنیت الحسوني عمر JE84115

3 1 تونیرت اللغة الفرنسیة 3 15,20 تارودانت ناجي جعفر JC181572

6 10 تیزكي اللغة الفرنسیة 3 15,20 طاطا ایت إزم عمر JA37361

3 1 الینبوع اللغة الفرنسیة 3 15,20 تارودانت ادمبارك محمد JC124741

5 6 المعتمد بن عباد اللغة الفرنسیة 3 15,10 تزنیت ادحمد الحسن JE158594

4 41 المعتمد بن عباد اللغة الفرنسیة 3 15,10 الخمیسات الغریسي رشید X152084

30 6 أزكروز اللغة الفرنسیة 3 15,00 أكادیر الصقر سعود JC318683

18 1 وامومن اللغة الفرنسیة 3 14,90 تارودانت لكنا عبد هللا JC460182

1 6 تكنزة اللغة الفرنسیة 3 14,90 تزنیت التنوي احمد JE244688

10 1 الینبوع اللغة الفرنسیة 3 14,83 تارودانت بحسین حمید JC314907

14 7 أسكاون اللغة الفرنسیة 3 14,80 تزنیت الزھري عمر J407090

18 6 أسكاون اللغة الفرنسیة 3 14,80 تزنیت بوجدي الحسین JE233988

7 49 البوصیري اللغة الفرنسیة 3 14,80 سیدي قاسم الرامي محمد BE764910

18 39 بحیرة إفني اللغة الفرنسیة 3 14,80 تزنیت ایت بنفق عثمان JE240593

18 1 بحیرة إفني اللغة الفرنسیة 3 14,80 تارودانت اذاعباس سمیر JC352361

3 7 تمیشا اللغة الفرنسیة 3 14,75 كومصوك الحسین  كلمیم JC420465

18 6 أسكاون اللغة الفرنسیة 3 14,70 تزنیت اد الطالب حسن JE108718
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

19 21 وامومن اللغة الفرنسیة 3 14,55 خنیفرة شني ابراھیم V104002

15 6 الدوساون اللغة الفرنسیة 3 14,40 تزنیت ابعقیلن ھشام JE236574

2 43 تمیشا اللغة الفرنسیة 3 14,35 ورزازات الدباغ أیوب P275176

22 1 ابي عنان المریني اللغة الفرنسیة 3 14,33 تارودانت المودن محمد JC129502

37 2 إباكیزن اللغة الفرنسیة 3 14,30 أكادیر دبي شكیب JC325518

23 6 ابي عنان المریني اللغة الفرنسیة 3 14,30 تزنیت اكوسل جمال JE23110

12 1 أزكروز اللغة الفرنسیة 3 14,27 تارودانت ابراري عبد الرحیم JC401398

5 31 بحیرة إفني اللغة الفرنسیة 3 14,20 تزنیت حامي ابراھیم JE229002

6 2 الرشاد اللغة الفرنسیة 3 14,20 تزنیت ابضار عادل JK5758

11 7 الرشاد اللغة الفرنسیة 3 14,20 ورزازات مرجاني عبدالحي PA130193

20 39 ابي عنان المریني اللغة الفرنسیة 3 14,15 تزنیت زكري ناجم JD42962

24 1 توبقال اللغة الفرنسیة 3 14,13 تارودانت التاجري الھاشمي JC105446

12 7 الرشاد اللغة الفرنسیة 3 14,10 أكادیر رایس سعید JB188611

11 14 إباكیزن اللغة الفرنسیة 3 14,10 مرزوك احمد  كلمیم JA142946

18 6 سیدي احماد اومالك اللغة الفرنسیة 3 14,10 تزنیت بن دادا عبدهللا JB325770

18 6 سیدي احماد اومالك اللغة الفرنسیة 3 14,10 تزنیت داعلي الحسین JB382874

5 8 توبقال اللغة الفرنسیة 3 14,10 تزنیت كرموس انس JA142642
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

11 16 الینبوع اللغة الفرنسیة 3 14,05 كجود عزیز  كلمیم JA136597

17 1 تمیشا اللغة الفرنسیة 3 14,00 أكادیر بوخنشة حسن JC457348

5 3 تیزكي اللغة الفرنسیة 3 14,00 طنجة یوسف أحمد UC38449

14 5 المنظر الجمیل اللغة الفرنسیة 3 13,90 تزنیت ادوحموش عبد العزیز JE207106

10 7 أعرابن اللغة الفرنسیة 3 13,90 تزنیت بن حمدان یاسین JE260420

6 19 تنیاكورتین اللغة الفرنسیة 3 13,90 طنجة المتنبي محمد GM72004

21 5 تازولت اللغة الفرنسیة 3 13,90 تزنیت اد الزبور عمر JE200864

5 1 سیروا اللغة الفرنسیة 3 13,87 تارودانت نیدبراھمان حسن JC356651

1 9 إبن الحسن الوزاني اللغة الفرنسیة 3 13,80 طاطا ملوكي علي JE81641

34 5 إباكیزن اللغة الفرنسیة 3 13,70 تزنیت العواد الحسین JE138864

17 1 أزكروز اللغة الفرنسیة 3 13,67 تارودانت مصلي سعید JC109913

4 2 ایت عبشت اللغة الفرنسیة 3 13,65 ورزازات الناصري فؤاد P219574

21 39 توبقال اللغة الفرنسیة 3 13,60 تزنیت برھمت یزید JE237376

19 15 ابن خلدون اللغة الفرنسیة 3 13,60 الجاللي امبارك  كلمیم JA60000

6 19 تنیاكورتین اللغة الفرنسیة 3 13,60 طنجة الشكلي عدنان V191696

21 6 ادغیغ اللغة الفرنسیة 3 13,60 تزنیت سیمامح عبد اللطیف JB438299

16 1 أزكروز اللغة الفرنسیة 3 13,60 أكادیر لحنش رشید Jt21301
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

42 1 تنیاكورتین اللغة الفرنسیة 3 13,53 تارودانت ابو الھادي محمد JK538

21 1 ایت عبشت اللغة الفرنسیة 3 13,53 تارودانت ایت حامد عمر JC369611

23 6 تنیاكورتین اللغة الفرنسیة 3 13,50 تزنیت ابركا محمد JD28138

31 30 جابر بن حیان اللغة الفرنسیة 3 13,50 قلعة السراغنة معطسم رضوان MA85256

1 5 توبقال اللغة الفرنسیة 3 13,50 تزنیت المزالي حمید JB405241

28 3 تنیاكورتین اللغة الفرنسیة 3 13,50 تزنیت خلود عمر JE262632

52 1 تنیاكورتین اللغة الفرنسیة 3 13,40 تزنیت وشن سعید JE193062

30 17 ابن خلدون اللغة الفرنسیة 3 13,40 طاطا حسیني ھشام JD46779

9 2 أعرابن اللغة الفرنسیة 3 13,40 تزنیت رایس سعید JE261327

46 6 توبقال اللغة الفرنسیة 3 13,40 تزنیت ابخشاش احمد JE246052

8 1 تاویالت اللغة الفرنسیة 3 13,40 تزنیت امشیر الحسن JC371366

17 1 تاویالت اللغة الفرنسیة 3 13,40 تارودانت ورحیم الطیب JC347260

37 1 سیروا اللغة الفرنسیة 3 13,30 تارودانت منصیف عبد االلھ JC422649

42 5 تاویالت اللغة الفرنسیة 3 13,30 تزنیت بوروایس محمد JB400840

8 44 الرشاد اللغة الفرنسیة 3 13,20 الحسیمة الدوكالي التھامي R262191

40 5 ابن خلدون اللغة الفرنسیة 3 13,20 تزنیت العیسوك لحسین JD51353

26 10 تاویالت اللغة الفرنسیة 3 13,05 تزنیت وشني محمد JE263849
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

32 1 تاویالت اللغة الفرنسیة 3 13,00 تارودانت الزعفر منیر JC424268

29 1 بوكماخ اللغة الفرنسیة 3 13,00 تارودانت اموریك حامد JC466387

30 48 جابر بن حیان اللغة الفرنسیة 3 13,00 فاس حوسى ادریس CD243651

22 16 جابر بن حیان اللغة الفرنسیة 3 12,93 قاسمي الناصري عبدالحق فرع مكناس U134277

21 7 إبن الحسن الوزاني اللغة الفرنسیة 3 12,90 تزنیت اكویللن الحنفي JE240575

38 6 الرشاد اللغة الفرنسیة 3 12,80 أكادیر عمران محمد JB375416

42 4 تاویالت اللغة الفرنسیة 3 12,70 تزنیت الطوس سعید JB435868

46 5 الفراھیدي اللغة الفرنسیة 3 12,60 تزنیت خنوفي بلقاسم JE189597

11 39 سیروا اللغة الفرنسیة 3 12,60 تزنیت ادوكریم محمد JE239203

44 1 الرشاد اللغة الفرنسیة 3 12,60 تارودانت ایت بلحاج مصطفى JC411791

31 28 إبن الحسن الوزاني اللغة الفرنسیة 3 12,50 بولمان بوغزال عبد الحكیم CB90115

11 41 سیروا اللغة الفرنسیة 3 12,40 أسفي ایت بوسلھام سفیان H692410

7 19 تناراشت اللغة الفرنسیة 3 12,35 طنجة الــزاكي عبد الصمد C991629

9 54 الرشاد اللغة الفرنسیة 3 12,30 العرائش العریبي فؤاد LA22211

27 2 الفراھیدي اللغة الفرنسیة 3 12,30 تزنیت خربوش عادل JM12805

50 3 ایت عبشت اللغة الفرنسیة 3 12,30 تزنیت عالیش الحسین JD36618

68 13 تاویالت اللغة الفرنسیة 3 12,20 تزنیت مفرج العربي JD37639
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

30 3 سیروا اللغة الفرنسیة 3 12,20 تزنیت ناصري سیدي عبد السالم UA20681

35 5 سیروا اللغة الفرنسیة 3 12,10 تزنیت بوشمیض عمر JD42228

62 11 سیروا اللغة الفرنسیة 3 12,10 تزنیت احوضیك محمد JA61446

31 1 تناراشت اللغة الفرنسیة 3 12,07 تارودانت بكدوس الحسین BE763566

34 60 سیروا اللغة الفرنسیة 3 12,05 العرائش الجباري عمر LB16874

23 1 سیروا اللغة الفرنسیة 3 11,86 تارودانت ایت حامد عبد الرحمان JC445707

46 7 تناراشت اللغة الفرنسیة 3 11,60 تزنیت الوافي الطیب JE158787

30 48 إبن الحسن الوزاني اللغة الفرنسیة 3 11,50 بولمان الھاشمي احمد CB80583

73 5 تناراشت اللغة الفرنسیة 3 11,50 تزنیت ادامنیس عادل JE206929

47 5 تناراشت اللغة الفرنسیة 3 11,50 تزنیت بن الطیب المحفوظ JE250303

75 48 إبن الحسن الوزاني اللغة الفرنسیة 3 11,50 الحسیمة ابرقاش عبد السالم R140368

1 1 ابراھیم الروداني األمازیغیة 2 15,20 أكادیر بنھمو السعدیة JC333326
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تیزنیت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 5 مركزیة اداي  م/م اللوز اللغة الفرنسیة 1 18,30 الباز فاطمة  العیون JE22573

2 4 مركزیة تاسریرت اللغة الفرنسیة 1 18,10 بوشفري زینب  العیون V59318

1 1 مدرسة العین الزرقاء األمازیغیة 1 15,70 أكادیر ابركان رقیة J293476

2 2 مركزیة املو اخنفس  م/م 
بدر

األمازیغیة 2 15,40 أكادیر كوكرض سمیرة JK3945
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



زاكورة نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 46 اغالل اللغة الفرنسیة 2 17,40 الجدیدة ھزوا مریم JB395572

1 6 تیدسي اللغة الفرنسیة 2 16,75 تزنیت سلیم لیلى JE221188

1 1 أیت خلفون اللغة الفرنسیة 2 16,35 ورزازات أیت لمین وفاء P276674

1 1 م م اوالد سلیمان اللغة الفرنسیة 2 15,20 ورزازات كرشاو صوفیة P286919

2 1 تیدسي اللغة الفرنسیة 2 14,54 ورزازات نجیب فاطمة الزھراء P282746

1 1 تانسیخت المركزیة اللغة الفرنسیة 2 14,50 ورزازات ایت بعلي حیاة P212116

1 5 تمسال اللغة الفرنسیة 2 14,20 تزنیت اعطار خدیجة JE205536

1 5 تمسال اللغة الفرنسیة 2 13,20 تزنیت الكمري مریم JE208429

1 5 تمسال اللغة الفرنسیة 2 11,50 تزنیت بوسیر رشیدة JE212259

2 15 بني علي اللغة الفرنسیة 3 17,00 خونا رشید  العیون SH147380

2 2 م/م  تنكامت البرانیة اللغة الفرنسیة 3 16,00 ورزازات ایت خویا ابراھیم PA45853

1 20 أیت حدو اللغة الفرنسیة 3 15,47 الراشیدیة عبد االوي یونس UC94020

1 3 اوزدین اللغة الفرنسیة 3 15,30 ورزازات ساخن مصطفى UA50068

1 3 م/م النقوب اللغة الفرنسیة 3 15,30 ورزازات الناصري حسن PA101112

1 21 م/ م  أخلوف اللغة الفرنسیة 3 15,20 السھلي یونس فرع مكناس DA62714

2 10 اوالد عمرو اللغة الفرنسیة 3 15,20 الراشیدیة حاش رشید UA21696

1 1 اوزدین اللغة الفرنسیة 3 15,20 ورزازات أوھكو مصطفى PB144278
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



زاكورة نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 34 أمراد المركزیة اللغة الفرنسیة 3 15,20 الراشیدیة عماري عبد الحمید UC88016

1 3 ابرنوس اللغة الفرنسیة 3 15,10 ورزازات الصغروشني یدیر PA37737

1 1 م/ م  أخلوف اللغة الفرنسیة 3 15,00 قلعة السراغنة شخمان رضوان PB137109

2 18 أوالد عثمان اللغة الفرنسیة 3 15,00 الراشیدیة الطالب ادریس CB106897

1 3 اوزدین اللغة الفرنسیة 3 15,00 ورزازات بلمسكین ابراھیم P213481

2 2 أیت عبد هللا المركزیة اللغة الفرنسیة 3 14,90 قلعة السراغنة شیبي سفیان P213845

2 6 م/م  لبلیدة بوازار اللغة الفرنسیة 3 14,90 ورزازات أیت أحمد وحمو محمد P266031

1 5 م/م النقوب اللغة الفرنسیة 3 14,87 الراشیدیة حمي ناصر UA43044

1 3 أوالد عثمان اللغة الفرنسیة 3 14,85 ورزازات أیت ابراھیم یوسف PA15727

3 3 أوالد عثمان اللغة الفرنسیة 3 14,85 ورزازات أمغیوز محمد PA22554

1 2 اغالل اللغة الفرنسیة 3 14,80 ورزازات بوحال عبداللطیف P248648

2 9 ألمو اللغة الفرنسیة 3 14,73 الراشیدیة أخروش عبد الحفیظ UA32508

3 6 م/ م  أخلوف اللغة الفرنسیة 3 14,73 تارودانت برحمان عبد العزیز JC315012

1 19 تیمارغین اللغة الفرنسیة 3 14,67 الراشیدیة عیادي حمید UC113790

6 1 أوالد عثمان اللغة الفرنسیة 3 14,65 ورزازات اجوت مراد P248485

3 54 تمسال اللغة الفرنسیة 3 14,65 خنیفرة الصادقي العربي V154331

3 3 أوالد عثمان اللغة الفرنسیة 3 14,65 ورزازات القایدي عبدالكریم P156156
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



زاكورة نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

4 3 ابرنوس اللغة الفرنسیة 3 14,60 تزنیت ایت القاضي عبدالعزیز PA201832

1 3 أیت أوزین اللغة الفرنسیة 3 14,60 ورزازات شاكر لحسن PA111887

4 20 ابرنوس اللغة الفرنسیة 3 14,60 ورزازات اباتي زكریاء P248919

6 3 م/ م  أخلوف اللغة الفرنسیة 3 14,60 ورزازات المنصوري عبدالواحد PA15148

2 15 الفكارة اللغة الفرنسیة 3 14,55 خریبكة عناني محمد QA102863

4 3 م/م  الزركان اللغة الفرنسیة 3 14,50 ورزازات أوالطالب جواد PA101106

1 4 تفتشنا اللغة الفرنسیة 3 14,47 الراشیدیة ازاوي الحو UC40414

2 3 تنفو اللغة الفرنسیة 3 14,34 ورزازات منتصیر محمد PA203547

7 3 م/ م  أخلوف اللغة الفرنسیة 3 14,30 ورزازات الیونسي محمد PA110789

4 8 أمراد المركزیة اللغة الفرنسیة 3 14,27 الراشیدیة امشتاق محمد UB51498

2 6 تیمارغین اللغة الفرنسیة 3 14,27 الراشیدیة مكاوي محمد UA25567

7 4 م/م  الزركان اللغة الفرنسیة 3 14,27 الراشیدیة الناصري عبد اللـھ UC25091

11 2 الفكارة اللغة الفرنسیة 3 14,20 تارودانت النوحي عبد اللطیف PB69220

6 1 الفكارة اللغة الفرنسیة 3 14,20 طاطا بوحدو الحسین JA115700

1 6 أمراد المركزیة اللغة الفرنسیة 3 14,20 الخمیسات بوتزار محمد PB102205

9 8 أیت مرصید 2 اللغة الفرنسیة 3 14,13 الراشیدیة والزویت موالي الحسن UA60601

2 3 أیت مرصید 2 اللغة الفرنسیة 3 14,05 ورزازات عبروش خالد PA98880
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



زاكورة نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 6 م/م  الزركان اللغة الفرنسیة 3 14,00 تزنیت حمي ابراھیم JE121375

7 6 م/م  الزركان اللغة الفرنسیة 3 14,00 ورزازات الناصري محمد P213877

2 1 م/م  تنكامت البرانیة اللغة الفرنسیة 3 14,00 ورزازات اوھالل سفیان PB123306

9 25 تنفو اللغة الفرنسیة 3 14,00 قلعة السراغنة كروم الحبیب BE759086

7 2 م/م  الزركان اللغة الفرنسیة 3 14,00 ورزازات أعبو سعید PA106614

1 42 م/م  الزركان اللغة الفرنسیة 3 14,00 الخمیسات الغطوسي احمد X111553

2 10 أیت مرصید 2 اللغة الفرنسیة 3 13,93 الراشیدیة ادریسي عبد الرحیم UA47228

10 1 م/م  لبلیدة بوازار اللغة الفرنسیة 3 13,85 ورزازات ایت احساین خلیل P252713

1 1 م م اوالد ادریس اللغة الفرنسیة 3 13,80 ورزازات اقرمیم ابراھیم PB39387

10 2 م/م  تنكامت البرانیة اللغة الفرنسیة 3 13,80 ورزازات بویس عبد الرشید P145348

14 3 الزاویة البرانیة اللغة الفرنسیة 3 13,80 ورزازات العثماني عبدهللا P212014

7 8 م/م  الزركان اللغة الفرنسیة 3 13,70 أكادیر زوك حسن J317020

9 3 م/م  الزركان اللغة الفرنسیة 3 13,70 ورزازات السماللي مصطفى P255166

2 1 م/م  الزركان اللغة الفرنسیة 3 13,70 ورزازات العزاوي حمو PB134120

3 6 م/م  تنكامت البرانیة اللغة الفرنسیة 3 13,60 تزنیت ارجدال علي JE148256

2 1 أمراد المركزیة اللغة الفرنسیة 3 13,60 أكادیر واللي ناصر PB76420

9 3 تیمارغین اللغة الفرنسیة 3 13,60 ورزازات بواس یوسف PA200152
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



زاكورة نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 م/م  الزركان اللغة الفرنسیة 3 13,50 ورزازات أنلوف عمر P240667

16 2 سیت اللغة الفرنسیة 3 13,50 ورزازات بویس ھشام P161559

2 3 عمر إبن الخطاب اللغة الفرنسیة 3 13,40 ورزازات جبران عدنان P276743

3 2 تفتشنا اللغة الفرنسیة 3 13,40 ورزازات مومن محمد PA78192

2 3 تغبالت المركزیة اللغة الفرنسیة 3 13,40 ورزازات أیت یوسف رشید PA110326

1 6 بني علي اللغة الفرنسیة 3 13,40 بن دوش عبد العزیز  العیون JE237604

16 3 سیت اللغة الفرنسیة 3 13,40 ورزازات بوطار الحسین P276392

4 9 أمراد المركزیة اللغة الفرنسیة 3 13,33 الراشیدیة مودن حمید UA61757

12 1 م/م  لبلیدة بوازار اللغة الفرنسیة 3 13,30 ورزازات ابردین انوار PB103671

3 1 ألمو اللغة الفرنسیة 3 13,30 ورزازات بحو سعید PB126849

13 3 سیت اللغة الفرنسیة 3 13,30 ورزازات عصفوري محمد PA106565

11 3 اوالد ابراھیم اللغة الفرنسیة 3 13,25 ورزازات رشدي خالد P220146

6 5 اوالد ابراھیم اللغة الفرنسیة 3 13,20 تزنیت الشلیح احمد JE240992

14 2 تیمارغین اللغة الفرنسیة 3 13,20 ورزازات خلوقي عصام P148994

7 33 م م نصراط اللغة الفرنسیة 3 13,00 سطات لویزي المصطفى W304824

12 2 الزاویة البرانیة اللغة الفرنسیة 3 12,90 ورزازات أكوزول عبدالرحیم P240138

8 2 تنفو اللغة الفرنسیة 3 12,73 ورزازات الحامیدي محمد P261111
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



زاكورة نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

6 3 تفتشنا اللغة الفرنسیة 3 12,60 تزنیت دقیق بوبكر JD42513

12 4 تنفو اللغة الفرنسیة 3 12,60 الراشیدیة وعبي محمد UC62896

14 1 تنفو اللغة الفرنسیة 3 12,55 ورزازات أیت افقیر محمد PB148071

14 8 لوكمان اللغة الفرنسیة 3 12,20 الراشیدیة مموني توفیق UA91855

4 3 إمینواقا اللغة الفرنسیة 3 12,20 وجدة فائزي محمد PA62992

7 3 تنفو اللغة الفرنسیة 3 12,10 ورزازات أیت ابراھیم محمد JC83779

2 14 بني علي اللغة الفرنسیة 3 12,00 الراشیدیة افقیر عاللي U117114

12 35 بني علي اللغة الفرنسیة 3 11,93 تارودانت اسومر نادر VA43368

13 61 بني علي اللغة الفرنسیة 3 11,80 قلعة السراغنة بن صدیق محمد S297431

3 30 بني علي اللغة الفرنسیة 3 11,70 بني مالل بوتغا أحمد V265602

14 63 ام الخرط اللغة الفرنسیة 3 11,50 فاس الغنضور الیزید C755555

9 69 اوالد عمرو اللغة الفرنسیة 3 11,50 الحسیمة التھامي یاسین SA4941

14 44 تفتشنا اللغة الفرنسیة 3 11,50 الفرع اإلقلیمي البیضاء المھدي الراوي WA128424

14 71 اوالد عمرو اللغة الفرنسیة 3 11,45 العرائش اكویز العربي LA28631

14 8 ام الخرط اللغة الفرنسیة 3 11,40 تزنیت اعموري احمد JB341427

13 82 عمر إبن الخطاب اللغة الفرنسیة 3 11,40 الحسیمة المسعودي الفوزي R293069

6 68 تفداسین اللغة الفرنسیة 3 11,40 طنجة بلمختار نور الدین K381433
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



زاكورة نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

14 7 تغبالت المركزیة اللغة الفرنسیة 3 11,40 تزنیت دكایر ابراھیم JB384585

23 61 تغبالت المركزیة اللغة الفرنسیة 3 11,40 أكادیر كتاني یوسف JB355977

20 57 تیمارغین اللغة الفرنسیة 3 11,35 الفرع اإلقلیمي البیضاء ھشام حیدة GB140792

14 76 ام الخرط اللغة الفرنسیة 3 11,30 بني مالل غالمي نور الدین IB85864

9 72 ام الخرط اللغة الفرنسیة 3 11,30 طنجة الباي التمسماني یوسف K420134

12 68 م/م بني سمكین اللغة الفرنسیة 3 11,30 الحسیمة قدور احمد R99507

6 71 مركزیة المحامید الغزالن اللغة الفرنسیة 3 11,30 الخمیسات لعسیري بوعزة X121572

22 33 ألمو اللغة الفرنسیة 3 11,25 بولمان شاكري عبدهللا CB50066

19 65 تفداسین اللغة الفرنسیة 3 11,25 خریبكة الرزكوني عبدالسامع GA129257

9 78 ألمو اللغة الفرنسیة 3 11,20 العرائش البوخاري أحمد LB58294

15 9 تغبالت المركزیة اللغة الفرنسیة 3 11,20 تزنیت زوید عبدهللا JE250373

13 9 م/م بني سمكین اللغة الفرنسیة 3 11,20 تزنیت ضلیمي ابراھیم JE245233

10 72 م/م بني سمكین اللغة الفرنسیة 3 11,20 الحسیمة اطرطور لحسن ZG22458

10 68 عمر إبن الخطاب اللغة الفرنسیة 3 11,20 سیدي قاسم البشري ادریس GN58091

18 70 م م نصراط اللغة الفرنسیة 3 11,20 العرائش الحجامي محمد D498788

12 70 تیمارغین اللغة الفرنسیة 3 11,20 فاس دكني مراد C416616

8 70 لوكمان اللغة الفرنسیة 3 11,10 الناضور حلي یوسف S461986
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



زاكورة نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

24 64 لوكمان اللغة الفرنسیة 3 11,10 قلعة السراغنة حوام عبد الجبار M341620

13 80 م م نصراط اللغة الفرنسیة 3 11,10 الحسیمة الفشتالي توفیق S555600

19 68 ألمو اللغة الفرنسیة 3 11,05 قلعة السراغنة أوخي لحسن PA81730

14 11 تغبالت المركزیة اللغة الفرنسیة 3 11,00 تزنیت الیعقوبي ریضا JE221715

14 7 تغبالت المركزیة اللغة الفرنسیة 3 11,00 تزنیت دراج عبد الرحیم JB420155

6 70 لوكمان اللغة الفرنسیة 3 11,00 فرع الرباط اللھو محمد AD168134

17 16 م/م  لبلیدة بوازار اللغة الفرنسیة 3 10,93 تارودانت الحاحي ھشام JC416470

22 11 تفداسین اللغة الفرنسیة 3 10,90 تزنیت العاربي احمد JE245295

13 62 م م نصراط اللغة الفرنسیة 3 10,90 الحسیمة الیوسفي محمد ZT31153

14 69 ام الخرط اللغة الفرنسیة 3 10,85 بولمان رحیم احمد CB57351

22 47 تفداسین اللغة الفرنسیة 3 10,80 الفرع اإلقلیمي البیضاء عصام أشراف BK247770

17 69 م م نصراط اللغة الفرنسیة 3 10,80 العرائش عطفاني ابراھیم G290040

24 68 م م نصراط اللغة الفرنسیة 3 10,80 بولمان دیدي محمد CB165503

13 69 تنومریت اللغة الفرنسیة 3 10,70 وجدة بتكمنت ربیع S615986

14 72 مركزیة المحامید الغزالن اللغة الفرنسیة 3 10,70 الحسیمة االجباري مراد R241195

9 50 ام الخرط اللغة الفرنسیة 3 10,70 طنجة الغزواني المزوري طـــھ KA51200

23 71 مركزیة المحامید الغزالن اللغة الفرنسیة 3 10,70 بولمان بن لعزوز حدو CB91909

35/207

نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



زاكورة نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

22 70 تنومریت اللغة الفرنسیة 3 10,66 النعیمي صفوان فرع مكناس D693112

24 71 م م اوالد ادریس اللغة الفرنسیة 3 10,65 بولمان ربیع حسن CB217512

17 70 البلیدة اللغة الفرنسیة 3 10,60 فرع الرباط بورزكي سعید AD144321

27 67 تنومریت اللغة الفرنسیة 3 10,60 العرائش البعیر ھشام LB143829

13 5 م م اوالد ادریس اللغة الفرنسیة 3 10,60 الراشیدیة اھاللي محمد U162673

16 53 البلیدة اللغة الفرنسیة 3 10,60 تطوان مشبال محمد L489806

16 9 تنومریت اللغة الفرنسیة 3 10,60 تزنیت بن الشیخ الطاھر JE206371

15 73 م م اوالد ادریس اللغة الفرنسیة 3 10,50 الحسیمة المساوي ابراھیم R116081

19 21 بوتفرسیكت اللغة الفرنسیة 3 10,45 وجدة غندوري محمد UA23690

28 70 م/م  لبلیدة بوازار اللغة الفرنسیة 3 10,40 تطوان كوشكو نبیل GK94518

33 69 أمكید اللغة الفرنسیة 3 10,40 بولمان العایدي عادل CB224644

37 12 أمكید اللغة الفرنسیة 3 10,30 تزنیت بوحكون نورالدین JB353933

29 70 م/م  لبلیدة بوازار اللغة الفرنسیة 3 10,20 وجدة الیعقوبي محمد FB48071

36 67 م/م  لبلیدة بوازار اللغة الفرنسیة 3 10,20 فاس بشار سعد C416163

29 69 بوتفرسیكت اللغة الفرنسیة 3 10,00 الصویرة الفضلي عبد الحق M417261

37 71 بوتفرسیكت اللغة الفرنسیة 3 10,00 الصویرة لھبوبي عبد السالم H450635

34 6 بوتفرسیكت اللغة الفرنسیة 3 10,00 تزنیت ھاتور ابراھیم JE217881
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



زاكورة نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

23 66 بوتفرسیكت اللغة الفرنسیة 3 09,90 الحسیمة مصلوح عبد الكریم S547619

32 72 م/م  لبلیدة بوازار اللغة الفرنسیة 3 09,80 قلعة السراغنة مزیاني منیر S652428

35 8 بوتفرسیكت اللغة الفرنسیة 3 09,50 تزنیت ادحمان علي JE239379

36 80 م/م  لبلیدة بوازار اللغة الفرنسیة 3 09,30 العرائش الزیات عبد اللطیف LB26881

35 7 بوتفرسیكت اللغة الفرنسیة 3 09,20 تزنیت ادالمقدم عبداللطیف JE246387

41 62 اللغة الفرنسیة م/م اسمارة 3 09,13 تارودانت حماش عبد المجید V85527

43 78 اللغة الفرنسیة م/م اسمارة 3 08,90 العرائش الشناكة محمد LB41582

32 70 م/م المرجة اللغة الفرنسیة 3 08,40 وجدة عبیش محمد S391998

32 70 م/م المرجة اللغة الفرنسیة 3 08,40 وجدة عثماني عبد العزیز FH23237

45 66 م/م المرجة اللغة الفرنسیة 3 08,20 بولمان مزیاني نورالدین CD452419

42 50 م/م المرجة اللغة الفرنسیة 3 08,00 وجدة شوراق موسى S362879

41 69 م/م المرجة اللغة الفرنسیة 3 07,80 تطوان الزیتي الحسن K200133
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



سیدي إفني نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 7 مركزیة ابدر اللغة الفرنسیة 1 16,25 بلقاسم بشرى  كلمیم JF20728

2 3 مركزیة الحفارات ایت 
ایوب

اللغة الفرنسیة 1 15,40 تزنیت اجدى السعدیة JE40650

2 2 مركزیة تكنزة اللغة الفرنسیة 1 15,30 تزنیت بلیوم عائشة JB87937

1 10 مركزیة تیلوى اللغة الفرنسیة 1 15,20 الخمیسات مشعري فتیحة XA18200

5 2 مركزیة انامر اللغة الفرنسیة 1 14,40 تزنیت نوحي الزھرة JY1451

5 1 مركزیة اكادیر ایزري اللغة الفرنسیة 1 13,60 أكادیر الرحموني ملیكة JB395199
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تنغیر نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 16 امجدادار اللغة الفرنسیة 1 18,30 التجاني توریة  العیون D495638

1 3 الحسن الداخل اللغة الفرنسیة 1 15,53 الراشیدیة أعزیز فاطمة U105363

1 1 أمسعد اللغة الفرنسیة 1 15,40 ورزازات حدیوي حسناء PA91133

1 3 أمسعد اللغة الفرنسیة 1 15,20 الراشیدیة الحسناوي سمیرة U112499

2 2 الحسن الداخل اللغة الفرنسیة 1 15,00 الراشیدیة أفقیر بوشرى U102976

2 1 بوكافر اللغة الفرنسیة 1 14,80 ورزازات قدیوي حسناء PA85157

2 5 الحسن الداخل اللغة الفرنسیة 1 13,40 الراشیدیة فاضلي فطمة U122220

3 2 ایت إعزى اللغة الفرنسیة 1 12,53 الراشیدیة بواب سمیرة U161015

3 1 تكموت اللغة الفرنسیة 2 16,25 خنیفرة بن عثمان سعیدة UC132812

4 1 بوكافر اللغة الفرنسیة 2 16,20 ورزازات أحجبي حنان PA113921

4 2 امجدادار اللغة الفرنسیة 2 16,13 الراشیدیة الیعقوبي سمیرة U158603

4 1 بونحاس اللغة الفرنسیة 2 15,84 ورزازات نناش خدیجة PA132143

5 3 تیكشة اللغة الفرنسیة 2 15,80 الراشیدیة المصاطفى رجاء EA145915

4 1 اغرم اقدیم اللغة الفرنسیة 2 15,70 ورزازات بوحى نصیرة P265991

5 3 تزالفت اللغة الفرنسیة 2 15,60 الراشیدیة حافضي حفیظة UB44691

5 3 تكموت اللغة الفرنسیة 2 15,47 الراشیدیة اسفري سھام UA78367

4 6 ایت علي ویكو اللغة الفرنسیة 2 15,27 الراشیدیة اخدا بوشرة UB48785
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تنغیر نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 1 ایت علي ویكو اللغة الفرنسیة 2 15,20 ورزازات دریسي رجاء PA129413

6 2 تزالفت اللغة الفرنسیة 2 15,13 الراشیدیة امساھل خدیجة U147984

3 1 ایت علي ویكو اللغة الفرنسیة 2 15,10 ورزازات ناصري منار PA42023

5 2 ایت تومرت اللغة الفرنسیة 2 15,07 الراشیدیة آضار حسناء UA74357

4 2 تیكشة اللغة الفرنسیة 2 15,07 الراشیدیة خرتیبي فتیحة UA92494

2 2 تكموت اللغة الفرنسیة 2 14,80 الراشیدیة لوطفي سلوى UA59738

5 6 تزالفت اللغة الفرنسیة 2 14,73 الراشیدیة اخنور سعاد UB57392

5 5 تزالفت اللغة الفرنسیة 2 14,73 الراشیدیة حسناوي خدیجة UB21205

2 1 بونحاس اللغة الفرنسیة 2 14,60 ورزازات صادق ملیكة PA206620

6 17 بونحاس اللغة الفرنسیة 2 14,50 فرع الرباط لیدام سعاد U142135

2 1 تكموت اللغة الفرنسیة 2 14,40 ورزازات PA126778 الصالحي الھام

7 11 اغرم اقدیم اللغة الفرنسیة 2 14,30 بولمان اشیشاو نعیمة CB132977

2 1 ایت علي ویكو اللغة الفرنسیة 2 14,10 ورزازات شكوكوط سمیة PA133038

9 2 ایت تومرت اللغة الفرنسیة 2 14,00 الراشیدیة مھدیوي نوال UC108852

6 59 بونحاس اللغة الفرنسیة 2 14,00 فرع الرباط مدني  فاطمة الزھراء  AB348862

3 1 اغرم اقدیم اللغة الفرنسیة 2 13,90 ورزازات بودوج ملیكة P201479

9 6 زاكر اللغة الفرنسیة 2 13,87 الراشیدیة بوطاھیر لالشریف U133654
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تنغیر نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

6 17 تزالفت اللغة الفرنسیة 2 13,80 الراشیدیة الغدویني صفاء U165984

9 11 تزالفت اللغة الفرنسیة 2 13,60 الراشیدیة غنیمة فاطمة U164966

13 6 زاكر اللغة الفرنسیة 2 13,20 أكادیر أمھدار فاطمة الزھراء JB381288

12 4 ایت تومرت اللغة الفرنسیة 2 13,20 الراشیدیة ایت علي خدیجة UC130972

12 1 زاكر اللغة الفرنسیة 2 13,13 الراشیدیة أفتیس حفیظة UA92730

12 7 اوزیغمت اللغة الفرنسیة 2 13,13 الراشیدیة زیاني كلثوم U101785

11 4 تولوالوالت اللغة الفرنسیة 2 13,00 الراشیدیة أسفي حیاة U142620

14 2 زاكر اللغة الفرنسیة 2 12,80 الراشیدیة أقداد كنـزة U162717

15 2 اوزیغمت اللغة الفرنسیة 2 12,73 الراشیدیة اضرضور الھام U159661

15 59 اوزیغمت اللغة الفرنسیة 2 12,70 فرع الرباط الراعي ھدى A390399

15 3 اوزیغمت اللغة الفرنسیة 2 12,20 الراشیدیة البوعزاوي سھام U157793

15 3 اوزیغمت اللغة الفرنسیة 2 11,73 الراشیدیة داودي حسناء UB70555

15 5 اوزیغمت اللغة الفرنسیة 3 17,70 احدوش محمد  العیون SH126156

15 6 اوزیغمت اللغة الفرنسیة 3 17,30 الجدیدة الدى لحسن UA29973

14 5 اوزیغمت اللغة الفرنسیة 3 16,33 الراشیدیة النجار اسماعیل U123207
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



القنیطرة نیابة التعیین: الغرب - شراردة - بني حسین  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 5 قریة بنعودة اللغة الفرنسیة 1 17,73 صفرو عماري فاتن CB163779

1 6 قریة بنعودة اللغة الفرنسیة 1 17,70 بنسلمان الخلیفي سھام TK24

2 4 الفقرة اللغة الفرنسیة 1 17,35 فرع الرباط البقالي سھام A435192

3 4 اوالد عمار   ازویتن اللغة الفرنسیة 1 17,10 فرع الرباط اللنجري سناء G277918

3 14 دار الحراق اللغة الفرنسیة 1 17,00 الفرع اإلقلیمي البیضاء ھند بولخضرت BJ376877

2 5 امحامید بویب اللغة الفرنسیة 1 17,00 الخمیسات سعدي عائشة D327455

3 6 اوالد بسام اللغة الفرنسیة 1 16,90 الخمیسات الویزي سعاد AB126086

3 4 لال غنو اللغة الفرنسیة 1 16,90 سیدي قاسم خدیجة الطاھري GJ10663

2 6 لال غنو اللغة الفرنسیة 1 16,70 مونیس بشرى  العیون D411437

3 5 اوالد عمار   ازویتن اللغة الفرنسیة 1 16,66 صفرو المرضي مجیدة CB222191

3 1 اوالد بسام اللغة الفرنسیة 1 16,60 سیدي قاسم العرابي فوزیة GK51241

3 3 اوالد بسام اللغة الفرنسیة 1 16,40 سیدي قاسم المتوكل كلثوم GA89279

6 21 اوالد عمار   ازویتن اللغة الفرنسیة 1 16,25 الفرع اإلقلیمي البیضاء وفاء لحیان BJ309835

6 1 لال غنو اللغة الفرنسیة 1 16,20 الحلواني فائزة القنیطرة T181299

20 لال غنو اللغة الفرنسیة 1 16,10 الفرع اإلقلیمي البیضاء لیلى غفاري BH246814

6 1 اوالد عمار   ازویتن اللغة الفرنسیة 1 16,10 الخمیسات حقوم شرفاء Z359281

1 11 الخنساء األمازیغیة 3 17,90 اغساي رشید فرع مكناس V222186
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



القنیطرة نیابة التعیین: الغرب - شراردة - بني حسین  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 ابن الخطیب األمازیغیة 3 17,90 فرع مراكش الجابري مروان CB233432

3 12 جمال الدین األفغاني األمازیغیة 3 17,75 عمار محمد فرع مكناس V132206
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



سیدي قاسم نیابة التعیین: الغرب - شراردة - بني حسین  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 ابن البناء اللغة الفرنسیة 1 17,20 سیدي قاسم عبد الواس فاطنة GK34067

1 6 ابن البناء اللغة الفرنسیة 1 17,00 وجدة قنبة مریم F382660

1 5 زھیر بن أبي سلمى اللغة الفرنسیة 1 16,93 بوعالم لمیاء فرع مكناس D442428

2 1 زھیر بن أبي سلمى اللغة الفرنسیة 1 16,80 سیدي قاسم زھراوي ھدى GK29213

2 1 زھیر بن أبي سلمى اللغة الفرنسیة 1 16,50 سیدي قاسم بنكیران سناء GK44063

1 10 بئرانزران األمازیغیة 3 17,95 امعاون حمید فرع مكناس V197527

2 8 العقید العالم األمازیغیة 3 17,90 بویسومار موراد فرع مكناس D713035
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



بن سلیمان نیابة التعیین: الشاویة - وردیغة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 م/م الخبیزیین المركزیة اللغة الفرنسیة 1 19,20 بنسلمان الخلوقي فتیحة AB92113

2 4 م/م اوالد عیسى المركزیة اللغة الفرنسیة 1 19,14 بنسلمان أمزل أمینة T147402

3 2 م/م دار الشیخ حجاج 
المركزیة

اللغة الفرنسیة 1 18,25 الفرع اإلقلیمي البیضاء شیماء بوشطیب T216825

1 19 م/م الرازي المركزیة األمازیغیة 3 17,40 بدا حجیب فرع مكناس V154735

1 11 مدرسة األمیرة لال حسناء األمازیغیة 3 17,30 فرع مراكش مرزوق خلیل EE367327
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



خریبكة نیابة التعیین: الشاویة - وردیغة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 14 حمرین اللغة الفرنسیة 1 17,85 بنسلمان أیت یحیا مریم T184391

1 7 الدشر اللغة الفرنسیة 1 17,80 نغراوي فدوى  العیون Q231572

2 1 الدشر اللغة الفرنسیة 1 17,45 خریبكة الروصافي لطیفة QA62965

1 12 انس ابن مالك األمازیغیة 3 17,70 الداش لحسن فرع مكناس V229601

2 12 ابن بطوطة األمازیغیة 3 16,85 بولحسن محمد فرع مكناس V259778
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



سطات نیابة التعیین: الشاویة - وردیغة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 6 مركزیة سیدي بلقاسم اللغة الفرنسیة 1 17,90 بنسلمان ضبشي رشیدة BH575786

1 13 مركزیة اوالد فریحة1 اللغة الفرنسیة 1 17,80 خنیفرة رابح فاظمة V255721

1 1 مركزیة دار الشافعي1 اللغة الفرنسیة 1 17,75 سطات عبوبي فاطمة ZG6946

2 3 مركزیة سیدي بلقاسم اللغة الفرنسیة 1 17,70 بنسلمان الصباحیة میلودة TA44715

2 13 مركزیة الشلیحات دار 
الشافعي2

اللغة الفرنسیة 1 17,60 الناضور الموساوي سامیة Z462450

2 14 مركزیة اوالد فریحة1 اللغة الفرنسیة 1 17,40 الفرع اإلقلیمي البیضاء أمل حلفیشي BK500319

2 17 مركزیة اوالد فریحة1 اللغة الفرنسیة 1 17,40 الجدیدة الباز اجو JD17867

2 3 مركزیة بئر قدور اللغة الفرنسیة 1 17,40 بنسلمان عوان ابتسام TA106567

3 13 مركزیة اوالد سي مسعود اللغة الفرنسیة 1 17,10 فرع مراكش الفالح الغنیمي عزیزة BJ331734

3 16 مركزیة الشلیحات دار 
الشافعي2

اللغة الفرنسیة 1 16,90 الفرع اإلقلیمي البیضاء صریا بوزیار BE790723

5 21 مركزیة بئر قدور اللغة الفرنسیة 1 16,80 بلعادل لطیفة  العیون E337344

1 14 واد الدھب األمازیغیة 3 16,30 فرع مراكش حدادي عبد الواحد I510584

2 3 سیدي العایدي األمازیغیة 3 16,30 أكادیر ولمدن عبد الرحمان JC445693
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



برشید نیابة التعیین: الشاویة - وردیغة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 13 مركزیة علي بن ابي طالب اللغة الفرنسیة 1 18,20 الفرع اإلقلیمي البیضاء حوریة الخو BK217411

2 13 مركزیة سیدي بنحمدون اللغة الفرنسیة 1 18,20 بنسلمان لبیض حلیمة T150877

3 13 مركزیة سیدس عبد الخالق اللغة الفرنسیة 1 18,20 الجدیدة زاویة سلمى M418012
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الحوز نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 اربعاء غجدامة اللغة الفرنسیة 1 16,15 فرع مراكش عمران سعاد E797183

1 2 تدارت اللغة الفرنسیة 1 16,15 فرع مراكش وردة العلوي  لالاصفیة E452483

1 2 وانسكرا اللغة الفرنسیة 1 15,60 فرع مراكش عباسي سھام BH326478

1 1 اربعاء غجدامة اللغة الفرنسیة 1 15,35 فرع مراكش شمس الدین لطیفة EE78730

1 2 اغبالو اللغة الفرنسیة 1 14,70 فرع مراكش بنعیاد سمیرة GK71572

1 2 اغبالو اللغة الفرنسیة 1 14,60 فرع مراكش البیطار مونیة EE373961

1 25 اغبالو اللغة الفرنسیة 1 13,95 سطات بن جوید زاھرة W265320

2 2 وانسكرا اللغة الفرنسیة 1 13,45 فرع مراكش حسان سعاد E422996

1 2 امسكر اللغة الفرنسیة 1 13,15 فرع مراكش اصباضة كریمة EA89153

1 4 المنصور الموحدي اللغة الفرنسیة 1 12,85 فرع مراكش عصماني زھراء H186654

1 28 طرورد اللغة الفرنسیة 2 17,80 الجدیدة الناجي غیتة BH409097

3 30 ابن تومرت اللغة الفرنسیة 2 17,20 الجدیدة بودفا نادیة H690707

2 1 ستي فاضمة اللغة الفرنسیة 2 17,20 بنسلمان عزیزي السعدیة BH253567

2 21 اماریغان اللغة الفرنسیة 2 17,05 بنسلمان مسكیني سوزان IC56496

3 30 ابن تومرت اللغة الفرنسیة 2 17,00 الجدیدة العمري فاطمة الزھراء H489885

1 24 طرورد اللغة الفرنسیة 2 17,00 الجدیدة المولي رشیدة PB123931

1 2 امسكر اللغة الفرنسیة 2 16,90 فرع مراكش ایت محماد عزیزة EE125652
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الحوز نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 5 ابن تومرت اللغة الفرنسیة 2 16,80 الجدیدة الردجى خولة H447859

1 10 اماریغان اللغة الفرنسیة 2 16,80 الجدیدة بسام ایمان M505296

2 4 وانسكرا اللغة الفرنسیة 2 16,80 فرع مراكش بویدید سھام EE13683

3 13 امسكر اللغة الفرنسیة 2 16,80 لمرابط محجوبة  العیون SH131365

3 33 وانسكرا اللغة الفرنسیة 2 16,40 الخمیسات الریحاني حفیظة XA20560

2 4 انزال الجبل اللغة الفرنسیة 2 16,10 فرع مراكش بوزة زھرة EE258199

3 3 المو اللغة الفرنسیة 2 15,95 فرع مراكش EE304282 لمریس منیة

2 4 المو اللغة الفرنسیة 2 15,90 قلعة السراغنة الشرقاوي سعیدة Y310807

1 39 اماریغان اللغة الفرنسیة 2 15,90 خریبكة فائق نادیة QA142694

2 3 تاركة اللغة الفرنسیة 2 15,90 فرع مراكش الكرناوي جمیلة EE312594

1 8 مجموعة  مدارسسد موالي  
یوسف

اللغة الفرنسیة 2 15,90 طاطا فاروق زھیرة I536210

1 24 تاركة اللغة الفرنسیة 2 15,85 سطات خلیل حنان WA110605

1 3 اجوكاك اللغة الفرنسیة 2 15,85 فرع مراكش كسو خدیجة EE7346

5 2 وانسكرا اللغة الفرنسیة 2 15,85 فرع مراكش الكناني لطیفة E555324

1 2 انزال الجبل اللغة الفرنسیة 2 15,75 فرع مراكش اكرام فاطمة E609064

2 2 وانسكرا اللغة الفرنسیة 2 15,75 فرع مراكش الزغراوي سلوى EE329962

3 2 اجوكاك اللغة الفرنسیة 2 15,70 فرع مراكش E462077 عتیقة مسابق
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الحوز نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 38 انسا اللغة الفرنسیة 2 15,70 الخمیسات بعبیت سھام A361580

3 4 ایت احكیم اللغة الفرنسیة 2 15,65 فرع مراكش العبدالوي مریم EE100770

2 36 مجموعة  مدارسسد موالي  
یوسف

اللغة الفرنسیة 2 15,60 الفرع اإلقلیمي البیضاء خدیجة نجارن BK352091

5 19 ایت احكیم اللغة الفرنسیة 2 15,50 فرع مراكش تزیرت بشرى MA106211

2 28 ابن تومرت اللغة الفرنسیة 2 15,50 أكادیر بوتكرومت حسناء JB294813

2 26 ایت واقستیت اللغة الفرنسیة 2 15,45 سطات الصادیقي غزالن W315562

1 22 انزال الجبل اللغة الفرنسیة 2 15,45 سطات مجیب فاطنة W199518

3 24 مجموعة  مدارسسد موالي  
یوسف

اللغة الفرنسیة 2 15,45 سطات معروف بدیعة WB123802

4 39 ایت احكیم اللغة الفرنسیة 2 15,40 خریبكة الداودي سعاد QA78695

2 28 تغوالست اللغة الفرنسیة 2 15,40 الجدیدة وادى كریمة H481800

4 30 اماریغان اللغة الفرنسیة 2 15,15 قلعة السراغنة BB54229 الصبار لیلى

3 11 اماریغان اللغة الفرنسیة 2 15,10 قلعة السراغنة Y120529 نجیم نزھة

4 28 اماریغان اللغة الفرنسیة 2 15,10 فرع الرباط بسككین نورة AD163356

5 37 ایت واقستیت اللغة الفرنسیة 2 15,00 فرع الرباط البلجاني وداد AD172625

3 2 ابن تومرت اللغة الفرنسیة 2 14,95 فرع مراكش الشتواني فدوى E595974

5 4 ایت احكیم اللغة الفرنسیة 2 14,95 فرع مراكش بیري سومیة E615738
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الحوز نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

4 2 اغیل اللغة الفرنسیة 2 14,95 فرع مراكش ایت الصغیر  اسماء EE443495

12 2 اماریغان اللغة الفرنسیة 2 14,90 فرع مراكش اكرجوط سارة EE342533

9 2 اوكایمدن اللغة الفرنسیة 2 14,90 فرع مراكش بوالمان سناء EE45610

9 2 تغوالست اللغة الفرنسیة 2 14,75 فرع مراكش بوشویربات بدیعة EE184282

6 28 اسوال اللغة الفرنسیة 2 14,70 الخمیسات أغالم لكبیرة X161476

6 28 اسوال اللغة الفرنسیة 2 14,70 الخمیسات حوران جھان CD202364

2 37 اك اللغة الفرنسیة 2 14,47 تارودانت الركاب اسیة BH275407

9 5 اكرماون اللغة الفرنسیة 2 14,40 طاطا حنیفي سعاد I433626

5 27 تراست اللغة الفرنسیة 2 14,40 الفرع اإلقلیمي البیضاء نادیة لعروسي EE433575

8 3 اغیل اللغة الفرنسیة 2 14,25 فرع مراكش اعویدات بھیجة E443505

1 1 انسا اللغة الفرنسیة 2 14,15 قلعة السراغنة خوبا صباح Y306006

3 27 اوكایمدن اللغة الفرنسیة 2 13,95 قلعة السراغنة صردي لطیفة MA48060

21 اك اللغة الفرنسیة 2 13,95 الفرع اإلقلیمي البیضاء نادیة كبیري X266154

15 37 ایت احكیم اللغة الفرنسیة 2 13,85 سطات انوار مریم WA159770

16 28 اسلون اللغة الفرنسیة 2 13,65 خریبكة نسیم حكیمة WB124503

2 3 انفلي اللغة الفرنسیة 2 13,50 بني مالل الھناني غزالن IC1137

18 38 ازیزل اللغة الفرنسیة 2 13,45 الفرع اإلقلیمي البیضاء لمیاء اسباعي BK402821
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الحوز نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

12 2 انسا اللغة الفرنسیة 2 13,40 فرع مراكش مجد لمیاء EE376319

12 20 ازیزل اللغة الفرنسیة 2 13,10 سطات كاطو نوال W264151

3 2 اجوكاك اللغة الفرنسیة 2 13,00 فرع مراكش فریفرة زینب EE285842

18 37 ازیزل اللغة الفرنسیة 2 12,90 سطات بویضي ایمان W243113

14 2 ازیزل اللغة الفرنسیة 2 12,90 ورزازات أجامي ماجدة P251838

12 2 تاوریرت اللغة الفرنسیة 2 12,80 سطات ندكركم غزالن W286197

4 28 تراست اللغة الفرنسیة 2 12,80 بني مالل بوعودة سارة I663775

13 2 امسالن اللغة الفرنسیة 2 12,70 فرع مراكش ابراھیمي نادیة JC307889

15 18 ستي فاضمة اللغة الفرنسیة 2 12,40 الفرع اإلقلیمي البیضاء زھیرة وشیر T218374

7 25 اكرماون اللغة الفرنسیة 2 12,33 تارودانت الوھراني لیلى BK237579

12 3 اغیل اللغة الفرنسیة 2 11,95 فرع مراكش EE75677 میمي خدیجة

20 24 اكرماون اللغة الفرنسیة 2 11,80 فرع الرباط مرموشي فاطمة الزھراء EE335820

23 25 اغیل اللغة الفرنسیة 3 18,80 بنسلمان الدرداري ھیثم T232501

23 18 اغیل اللغة الفرنسیة 3 18,25 زرموم عبد المجید  كلمیم JD6396

23 4 اسوال اللغة الفرنسیة 3 17,90 قلعة السراغنة العاللي عبد الھادي Y147408

24 2 اغیر اللغة الفرنسیة 3 17,65 فرع مراكش ایت ابورك الحسین EE305982

18 10 تانفكیغت اللغة الفرنسیة 3 17,30 الجدیدة شعالي محسن MC191117
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الحوز نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

6 16 انفلي اللغة الفرنسیة 3 17,30 الجدیدة حسام اناس MC186479

6 3 انفلي اللغة الفرنسیة 3 17,20 الجدیدة العماري علي X93361

19 31 اغیر اللغة الفرنسیة 3 17,05 فرع تازة حسیني عادل BH606232

20 49 المكیات اللغة الفرنسیة 3 16,85 خنیفرة زارھو محمد V142177

21 3 اسلون اللغة الفرنسیة 3 16,80 الجدیدة صابر امحمد MC65891

20 4 اغیر اللغة الفرنسیة 3 16,70 قلعة السراغنة القریشي سعید Y338741

25 8 اسلون اللغة الفرنسیة 3 16,65 أسفي مكروح میلود H223148

17 6 اغیر اللغة الفرنسیة 3 16,60 الجدیدة زوتاني عبد اللطیف H435679

7 10 المكیات اللغة الفرنسیة 3 16,50 قلعة السراغنة حدو رضوان Y309247

30 4 اسلون اللغة الفرنسیة 3 16,45 قلعة السراغنة العمري عبد الفتاح Y195780

16 22 اسلون اللغة الفرنسیة 3 16,44 بنسلمان لكبیري رضوان TA41974

25 34 اسلون اللغة الفرنسیة 3 16,35 الخطري مونیر  كلمیم JF24286

27 2 اسلون اللغة الفرنسیة 3 16,35 فرع مراكش EE290979 عمي عبد الصادق

28 5 المكیات اللغة الفرنسیة 3 16,30 طاطا الرایس عبد هللا IA6424

28 30 المكیات اللغة الفرنسیة 3 16,30 قلعة السراغنة حرمي زكریاء HA82415

22 23 المكیات اللغة الفرنسیة 3 16,15 الفرع اإلقلیمي البیضاء یاسین معیزو BL81395

29 24 تنامرت اللغة الفرنسیة 3 16,05 سطات غفیر خالد W298792
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الحوز نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

24 1 المكیات اللغة الفرنسیة 3 16,00 فرع مراكش E754109 الھرضة ادریس

32 2 المكیات اللغة الفرنسیة 3 16,00 فرع مراكش بوشفرة عثمان Y283194

26 32 اك اللغة الفرنسیة 3 16,00 سطات مومنین محمد W133524

32 8 اك اللغة الفرنسیة 3 15,85 أسفي العمراوي المصطفى H273870

26 29 اك اللغة الفرنسیة 3 15,80 سطات عینوسي محمد T144670

21 27 تنامرت اللغة الفرنسیة 3 15,75 الفرع اإلقلیمي البیضاء عبد الجلیل كرام BJ361162

32 4 المكیات اللغة الفرنسیة 3 15,70 قلعة السراغنة الملوكي محمد توفیق Y198458

32 5 المكیات اللغة الفرنسیة 3 15,70 فرع مراكش شعبي عبد المنعیم Y317981

19 31 اك اللغة الفرنسیة 3 15,60 تارودانت بورشیم بوشعیب BH137911

7 4 المكیات اللغة الفرنسیة 3 15,60 قلعة السراغنة فھد عادل Y273329

32 47 المكیات اللغة الفرنسیة 3 15,53 صفرو السغروشني االدریسي عزیز C697406

22 23 المكیات اللغة الفرنسیة 3 15,50 سطات بوغرار طارق W259662

31 31 اك اللغة الفرنسیة 3 15,50 فرع الرباط العالم یونس QB18720
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شیشاوة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 ترخات اللغة الفرنسیة 1 15,05 فرع مراكش المالح عزیزة EB130626

1 1 ترخات اللغة الفرنسیة 1 14,30 قلعة السراغنة الوالد صفاء EB116548

1 2 أكدال اللغة الفرنسیة 1 13,10 طنجة عمور زینب CD141019

1 6 ترخات اللغة الفرنسیة 2 17,80 الجدیدة لحمودي نادیة M96194

1 32 تارسلت اللغة الفرنسیة 2 17,60 الجدیدة مدیح غزالن BH332502

1 32 اماسین اللغة الفرنسیة 2 17,50 بنسلمان البراھمي حسناء BJ355948

2 24 تسكرت اللغة الفرنسیة 2 17,20 الجدیدة الناجي سعاد H486897

3 15 تكموت اللغة الفرنسیة 2 16,70 أكادیر فوزي بشرى BE539187

2 29 لمحدجات اللغة الفرنسیة 2 16,65 سطات انباوي حنان W199374

1 7 بوامسا اللغة الفرنسیة 2 16,25 قلعة السراغنة ادبوھو رقیة HA108627

3 6 تكموت اللغة الفرنسیة 2 16,20 أسفي رجیا فوزیة H173231

3 39 لمحدجات اللغة الفرنسیة 2 16,15 خریبكة التوفیقي سعاد WB124898

1 24 لمحدجات اللغة الفرنسیة 2 16,05 الفرع اإلقلیمي البیضاء فاطمة الزھراء عبدون BJ243435

3 26 بوامسا اللغة الفرنسیة 2 15,75 طاطا تقي الدین أمال IB162102

1 4 تزكي اللغة الفرنسیة 2 15,50 فرع مراكش الجراجري شفیاء EE33598

1 19 أیت اسماعیل اللغة الفرنسیة 2 15,40 طنجة بشیري فدوى Q281042

3 7 أفتاس اللغة الفرنسیة 2 15,40 قلعة السراغنة فارس سكینة HA108957
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شیشاوة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 4 بوامسا اللغة الفرنسیة 2 15,35 قلعة السراغنة غندور نادیة Q215305

1 36 بوامسا اللغة الفرنسیة 2 15,10 سیدي قاسم شكیر حسناء BH321097

5 1 ألتاس اللغة الفرنسیة 2 14,64 ورزازات ایت عمر فاطمة EB109686

4 16 أیت اسماعیل اللغة الفرنسیة 2 14,55 بني مالل القادري سلمى I539086

3 32 أكني أحندیر اللغة الفرنسیة 2 14,40 فرع الرباط الغماري فدوى AD170965

3 7 اماسین اللغة الفرنسیة 2 14,40 قلعة السراغنة بكاري عائشة HA135414

3 29 أكني اللغة الفرنسیة 2 14,30 قلعة السراغنة برھوم بوشرى MA62026

2 6 تماروت اللغة الفرنسیة 2 14,20 سطات سریع خدیجة W348236

3 11 أداسیل اللغة الفرنسیة 2 14,20 قلعة السراغنة خربوش نجیة Y137928

3 29 أكني اللغة الفرنسیة 2 13,90 قلعة السراغنة مجیدي اسماء M321207

2 11 امعرض اللغة الفرنسیة 2 13,75 قلعة السراغنة نجدي عتیقة I271146

2 30 أداسیل اللغة الفرنسیة 2 13,40 فرع الرباط اوسار فتیحة AD166555

5 6 انزیك اللغة الفرنسیة 2 13,40 أسفي ریان خولة HA147599

2 30 أداسیل اللغة الفرنسیة 2 13,10 فرع الرباط الحیاني إكرام AD152994

1 10 أداسیل اللغة الفرنسیة 2 12,95 بوال نجیة  كلمیم JA85954

2 30 بونباین اللغة الفرنسیة 2 11,53 تارودانت بنبھو مریم BK150191

2 20 أداسیل اللغة الفرنسیة 2 09,60 فرع الرباط أیت وركان سعاد AA26139
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شیشاوة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 23 لمحدجات اللغة الفرنسیة 3 19,05 بنسلمان حالوة ھشام TA43180

1 3 أمكضران اللغة الفرنسیة 3 18,00 الجدیدة دندون محمد H463516

1 21 أسایس اللغة الفرنسیة 3 17,90 الجدیدة درحم رشید JE203718

5 38 أكني اللغة الفرنسیة 3 17,80 الجدیدة ازریویل خالد H412512

4 9 أكني اللغة الفرنسیة 3 17,70 اخیاض المصطفى  العیون SH85257

1 23 لمحدجات اللغة الفرنسیة 3 17,50 الفرع اإلقلیمي البیضاء مراد أمرك BE783061

2 43 أكادیر الغاشي 2 اللغة الفرنسیة 3 16,90 خنیفرة بلعسري بوعزة V120446

2 6 بونباین اللغة الفرنسیة 3 16,45 أسفي لواح لحسن H404696

11 56 تجكالت اللغة الفرنسیة 3 16,45 الفرع اإلقلیمي البیضاء مروان انواري BH522062

2 40 أكادیر الغاشي 2 اللغة الفرنسیة 3 16,44 خنیفرة الرشید عزیز V210979

15 7 الرباط اللغة الفرنسیة 3 16,40 الفرع اإلقلیمي البیضاء ھشام صفر BK154370

4 24 أكادیر الغاشي 2 اللغة الفرنسیة 3 16,35 الفرع اإلقلیمي البیضاء صالح الدین ناشد BE815177

11 56 تجكالت اللغة الفرنسیة 3 16,25 الفرع اإلقلیمي البیضاء امین العسري BK326288

11 56 تجكالت اللغة الفرنسیة 3 16,05 الفرع اإلقلیمي البیضاء رضوان امھناوي BH502316

6 16 ألتاس اللغة الفرنسیة 3 16,00 بني مالل لوطفي جواد IB149526

3 37 أمكضران اللغة الفرنسیة 3 16,00 خنیفرة الزیاني محمد V66104

5 6 أداسیل اللغة الفرنسیة 3 15,90 أسفي الحوم أحمد رضى A321234
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شیشاوة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 4 إماللن اللغة الفرنسیة 3 15,70 الفرع اإلقلیمي البیضاء عبد الرحیم كریم BJ105371

6 21 تجكالت اللغة الفرنسیة 3 15,60 سطات البوعزاوي عبدالھادي W151306

14 15 انمرن اللغة الفرنسیة 3 15,55 أكادیر اطویل یونس N311033

7 9 أسایس اللغة الفرنسیة 3 15,55 سطات ولد الیزید ضیاء الحق W245811

1 36 تماروت اللغة الفرنسیة 3 15,50 سطات وعاصم فؤاد BH170935

6 2 تماروت اللغة الفرنسیة 3 15,45 فرع مراكش فقیري جالل EE224879

6 7 إغرمان اللغة الفرنسیة 3 15,40 أسفي تغودي أسامة H637207

3 5 إرغي اللغة الفرنسیة 3 15,40 قلعة السراغنة عاتق عبد الرزاق Y348616

4 3 تكنكمت اللغة الفرنسیة 3 15,25 قلعة السراغنة أنفلوس عبد اللطیف EE346576

4 37 تكماط اللغة الفرنسیة 3 15,20 قباضي كمال القنیطرة G393855

5 41 إغرمان اللغة الفرنسیة 3 15,20 الخمیسات ملھوف عبد العزیز X175655

7 33 انمرن اللغة الفرنسیة 3 15,15 فرع مراكش بوخدادا  محمد M275420

12 32 إغرمان اللغة الفرنسیة 3 15,10 قلعة السراغنة بدواد علي BE808270

4 39 الظھر اللغة الفرنسیة 3 15,10 سیدي قاسم العامري رشید Z268360

12 6 أنزمر اللغة الفرنسیة 3 15,10 أسفي رگاس میلود H184047

5 44 ایت  محند اللغة الفرنسیة 3 15,10 فرع الرباط زروال حمید GN56759

3 35 أمدالن اللغة الفرنسیة 3 15,10 خریبكة التمــــار عبد اللطیف WA38175
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شیشاوة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

4 12 أنزمر اللغة الفرنسیة 3 15,00 طاطا الطائفي العالمي MC149032

6 6 إغرمان اللغة الفرنسیة 3 15,00 أسفي أضاض محمد H469699

4 43 الظھر اللغة الفرنسیة 3 15,00 سیدي قاسم الشیاضمي احمد GA77223

13 28 تكنكمت اللغة الفرنسیة 3 14,85 سطات یافي محمد W200904

19 4 أمدالن اللغة الفرنسیة 3 14,85 فرع مراكش كحل العیون عبد الرفیق  EE307211

7 31 أمدالن اللغة الفرنسیة 3 14,80 الخمیسات شحاني خلید X116183

5 39 ألتاس اللغة الفرنسیة 3 14,60 خریبكة حاضر یوسف WB94930

11 52 ایت عمر اللغة الفرنسیة 3 14,50 سیدي قاسم تمسماني سفیان DJ2778

10 32 أیت بخایر اللغة الفرنسیة 3 14,50 أسفي سنوي سفیان H396444

19 43 أنزمر اللغة الفرنسیة 3 14,40 قلعة السراغنة بكار محمد M420960

9 4 إرغي اللغة الفرنسیة 3 14,40 الصویرة بنعریش محمد امین N290730

10 14 إرغي اللغة الفرنسیة 3 14,40 سیدي قاسم ایت البشیر نبیل GK69425

5 45 تكماط اللغة الفرنسیة 3 14,35 سیدي قاسم بومھدي محمد GN107356

9 44 ألتاس اللغة الفرنسیة 3 14,35 خنیفرة اھناش محمد V114600

6 39 انمرن اللغة الفرنسیة 3 14,30 ورزازات المالوي محمد PB28209

1 19 ألتاس اللغة الفرنسیة 3 14,30 ورزازات ربیع عبد الرزاق WA174063

2 37 ألتاس اللغة الفرنسیة 3 14,25 سطات ھنوي عبدالنبي WA74218
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شیشاوة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

10 30 أنزمر اللغة الفرنسیة 3 14,20 ایت تیموریك محمد القنیطرة G236528

12 43 أیت بخایر اللغة الفرنسیة 3 14,10 بولمان اجمل حمید CB88018

2 4 ایت خطاب اللغة الفرنسیة 3 14,10 تزنیت حسین محمد JB340545

10 8 أنزمر اللغة الفرنسیة 3 14,10 فرع مراكش تویمي بنجلون انوار I351647

4 5 تكنكمت اللغة الفرنسیة 3 14,05 قلعة السراغنة الرصفي عز الدین Y221307

1 39 إرغي اللغة الفرنسیة 3 14,05 خریبكة رابح عمر QA138121

2 33 ألتاس اللغة الفرنسیة 3 14,00 سطات أنوار ھارون محمد W335568

6 33 ألتاس اللغة الفرنسیة 3 14,00 بني مالل غباوي عبد العزیز QA19641

23 56 أنزمر اللغة الفرنسیة 3 14,00 الخمیسات لحمامصي احمد AB118545

10 50 ألتاس اللغة الفرنسیة 3 13,95 ھامیل مصطفى  كلمیم JD46149

19 28 أنزمر اللغة الفرنسیة 3 13,95 الفرع اإلقلیمي البیضاء محمد واحمان BH541903

5 11 تكنكمت اللغة الفرنسیة 3 13,90 طاطا المساوي نور الدین SJ19948

18 58 تكنكمت اللغة الفرنسیة 3 13,90 الخمیسات زمان محمد A793088

1 19 ألتاس اللغة الفرنسیة 3 13,80 فرع الرباط قرسي عبد المجید UA15409

13 4 ایت عمر اللغة الفرنسیة 3 13,80 قلعة السراغنة لعناد عماد Y343883

10 16 ألتاس اللغة الفرنسیة 3 13,75 االیتوس ابراھیم  كلمیم JA139099

11 40 ایت عمر اللغة الفرنسیة 3 13,75 سیدي قاسم الوحداني ادریس GK26110
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شیشاوة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

11 7 أیت بخایر اللغة الفرنسیة 3 13,73 الراشیدیة جوغى فؤاد U158592

4 32 تكنكمت اللغة الفرنسیة 3 13,60 الفرع اإلقلیمي البیضاء أنس طیفي BE555051

14 58 ایت  محند اللغة الفرنسیة 3 13,60 فرع الرباط حمید ابراھیم JC147546

16 6 ونشكریر اللغة الفرنسیة 3 13,60 أسفي لشھب عبد هللا H232337

7 17 ایت عمر اللغة الفرنسیة 3 13,60 تطوان القریشي الصدیقي محمد AB42528

7 29 ایت عمر اللغة الفرنسیة 3 13,60 تطوان الروندي محمد L384181

5 53 ألتاس اللغة الفرنسیة 3 13,50 خریبكة خلیل عبد الحق W139646

5 44 ایت  محند اللغة الفرنسیة 3 13,50 فرع الرباط اعلیلو محمد AB532883

26 46 ایت خطاب اللغة الفرنسیة 3 13,50 الخمیسات العونات علي XA23968

20 54 ایت خطاب اللغة الفرنسیة 3 13,50 فرع الرباط لغشیم محمد AD100820

30 39 أیت بخایر اللغة الفرنسیة 3 13,50 فاس ابن كوار حاتم CD200944

9 51 أیت بخایر اللغة الفرنسیة 3 13,50 تطوان علوي امحمدي حسن UB68576

11 33 ایت  محند اللغة الفرنسیة 3 13,45 سیدي قاسم بنشاكري ھشام GK53486

10 3 أیت بخایر اللغة الفرنسیة 3 13,44 ورزازات الحسني خلیفة PB34267

20 54 تمزكورت اللغة الفرنسیة 3 13,40 فرع الرباط ادریدي محمد GM87788

30 18 ایت  شعیب اللغة الفرنسیة 3 13,40 طنجة تمــي علــي CB250545

20 38 ایت  محند اللغة الفرنسیة 3 13,40 الصویرة ربیعي عبد الصمد BJ155791
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شیشاوة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 47 تمزكورت اللغة الفرنسیة 3 13,40 لخفاوني عبد العزیز  العیون SH127779

26 45 تونغاست اللغة الفرنسیة 3 13,35 سطات المرجاني منیر W150206

11 39 تزكي اللغة الفرنسیة 3 13,30 سیدي قاسم بلكرواني مراد GK59418

27 33 ایت  شعیب اللغة الفرنسیة 3 13,30 طنجة بنعیسى خالد K359118

31 40 ایت  شعیب اللغة الفرنسیة 3 13,25 العرائش غداش محمد LA88405

18 48 ایت  شعیب اللغة الفرنسیة 3 13,25 خریبكة الروكي المصطفى GM46412

2 59 ایت  شعیب اللغة الفرنسیة 3 13,25 بولمان عبیدي موالي حفیظ VA46266

36 49 ایت حدو یوسف اللغة الفرنسیة 3 13,20 طنجة العیاشي بوعزة G228426

33 4 ونشكریر اللغة الفرنسیة 3 13,20 بني مالل القراشي عبد الكریم Y231797

2 14 ایت حدو یوسف اللغة الفرنسیة 3 13,20 ورزازات بن التیس اسماعیل PA207824

35 31 ایت  محند اللغة الفرنسیة 3 13,20 خریبكة صدقاوي محمد QA149871

9 54 ایت حدو یوسف اللغة الفرنسیة 3 13,10 فرع تازة الطویر عبد الحق Z439936

31 45 تكماط اللغة الفرنسیة 3 13,10 سطات متطوع محمد GN39995

27 12 تونغاست اللغة الفرنسیة 3 13,05 سطات عازیزي عبدالسالم W284017

36 13 تزكي اللغة الفرنسیة 3 13,00 تزنیت ابوالخیر علي JE208077

34 4 ونشكریر اللغة الفرنسیة 3 13,00 الصویرة العسري عادل N337333

36 47 ایت حدو یوسف اللغة الفرنسیة 3 13,00 طنجة النخالي زین العبدین GM54236
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شیشاوة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

19 2 تكماط اللغة الفرنسیة 3 13,00 أسفي آیت علو أحمد H205889

36 8 تنسماخت اللغة الفرنسیة 3 12,90 طاطا اوسى نور الدین JA124343

38 54 تنسماخت اللغة الفرنسیة 3 12,90 فاس أقصبي واھي لطفي C523480

22 32 ونشكریر اللغة الفرنسیة 3 12,85 قلعة السراغنة بربیش محمد WB132465

19 5 تكماط اللغة الفرنسیة 3 12,80 أسفي الدغش ھشام H398206

17 58 ایت حدو یوسف اللغة الفرنسیة 3 12,70 الحسیمة اعبكریما الیاس R151911

12 20 تونغاست اللغة الفرنسیة 3 12,70 فرع الرباط الحمزاوي عبد القادر AD62646

36 3 تزكي اللغة الفرنسیة 3 12,60 فرع مراكش تقي أحمد E416241

30 6 تزكي اللغة الفرنسیة 3 12,60 الصویرة شیھن عادل H418374

36 48 تنسماخت اللغة الفرنسیة 3 12,53 معطالوي عبد هللا فرع مكناس D736781

37 28 ونشكریر اللغة الفرنسیة 3 12,50 الخمیسات موزون ادریس X154103

26 5 تكماط اللغة الفرنسیة 3 12,50 أسفي الصوفي المصطفى H398951

35 25 تنسماخت اللغة الفرنسیة 3 12,40 العرائش الشاھدي العربي GB35272

8 54 تنامرت اللغة الفرنسیة 3 12,40 وجدة بوعرفة محمد FC35185

37 33 ونشكریر اللغة الفرنسیة 3 12,40 الصویرة شقومي عبد الجلیل H476681

7 23 ونشكریر اللغة الفرنسیة 3 12,40 الفرع اإلقلیمي البیضاء عبد الباسط رقیق BH245886

16 60 تونغاست اللغة الفرنسیة 3 12,35 قلعة السراغنة بنعمر محمد FA126508
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شیشاوة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

16 53 تونغاست اللغة الفرنسیة 3 12,30 قلعة السراغنة خادري عادل F558021

34 44 تاسا اللغة الفرنسیة 3 12,30 فرع الرباط زوھیري محمد A676104

38 44 تنسماخت اللغة الفرنسیة 3 12,30 فاس عبوبي صالح C601741

18 43 تنامرت اللغة الفرنسیة 3 12,25 العرائش لخیال خلید GB31043

36 57 تنسماخت اللغة الفرنسیة 3 12,20 بولمان العرابي محمد CB23559

36 32 تنسماخت اللغة الفرنسیة 3 12,20 تزنیت بواكناري عبد هللا JE261637

40 2 تكماط اللغة الفرنسیة 3 12,10 الصویرة احلمي عبد هللا N290516

18 59 تاسا اللغة الفرنسیة 3 12,10 الحسیمة حداوي نور الدین FL46567

5 5 تنامرت اللغة الفرنسیة 3 12,10 الصویرة شریعي ربیع N231574

41 58 تونغاست اللغة الفرنسیة 3 12,05 العرائش برطوط محمد V160495

36 13 تزكي اللغة الفرنسیة 3 12,00 تزنیت اكنكو صالح JE226377

25 61 تنامرت اللغة الفرنسیة 3 12,00 قلعة السراغنة قرباصي شعیب M503485

33 59 تنامرت اللغة الفرنسیة 3 11,90 الحسیمة الطیبي عبد العزیز F462946

31 52 تنامرت اللغة الفرنسیة 3 11,80 تطوان الزباخ رشید LC174693

37 27 تنامرت اللغة الفرنسیة 3 11,80 الصویرة الصایل محمد H147117

41 40 تونغاست اللغة الفرنسیة 3 11,75 العرائش السمار عبد القادر AA4113

41 43 تنامرت اللغة الفرنسیة 3 11,70 العرائش بنیعیش عبد السالم PB39131

65/207

نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شیشاوة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

41 42 تونغاست اللغة الفرنسیة 3 11,70 الصویرة وھبي یونس M366104

41 37 تنامرت اللغة الفرنسیة 3 11,70 العرائش أجلیل یونس LB77828

39 41 تنامرت اللغة الفرنسیة 3 11,70 العرائش المالكي الحراق یوسف LB145810

41 55 تنامرت اللغة الفرنسیة 3 11,60 الخمیسات اجغل بدر XA92036

39 41 تنامرت اللغة الفرنسیة 3 11,60 العرائش علوشا عبد الحمید LB23924

33 28 تنامرت اللغة الفرنسیة 3 11,60 طنجة منعوش بدر KA50397

40 16 تونغاست اللغة الفرنسیة 3 11,50 بني مالل اشعیب حسان I573707

23 59 تونغاست اللغة الفرنسیة 3 11,50 وجدة الخزروني عبد الصمد S281413

43 47 تونغاست اللغة الفرنسیة 3 11,50 العرائش السنوني أحمد LB56378
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



قلعة السراغنة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 المالسة كرن الكبش اللغة الفرنسیة 1 17,20 فرع مراكش بنور زاعمة E533500

1 1 اوالد ناصر المركزیة اللغة الفرنسیة 1 16,00 قلعة السراغنة دنون لوبنة Y156353

3 1 الشیظمیة اللغة الفرنسیة 1 15,70 قلعة السراغنة بورنیك نادیة I481653

1 3 الحي االداري األمازیغیة 3 17,50 فرع مراكش ایت یوسف جمال EE55576

1 3 الشھید رحال بن احمد األمازیغیة 3 17,30 فرع مراكش الحسناوي محمد HA51567
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الصویرة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 م.م.  المسیرة الخضراء      اللغة الفرنسیة 1 18,00 عواد لوبنة فرع مكناس DC14107

1 1 مجموعة مدارس ابن الھیثم اللغة الفرنسیة 1 15,00 الصویرة ادیان عزیزة HA118225

1 25 م م خمیس تكاط اللغة الفرنسیة 1 14,50 فرع الرباط بولعالم كریمة CB224713

1 26 م.م. تفضنا   اللغة الفرنسیة 1 14,00 الخمیسات السماللي فوزیة X270290

1 23 الرازي اللغة الفرنسیة 2 18,90 بنسلمان بلحمر خدیجة GK18334

1 9 م م خمیس تكاط اللغة الفرنسیة 2 18,40 الكوري سھام  العیون OD28984

1 24 م.م. سیدي غانم    اللغة الفرنسیة 2 18,30 تطوان السداتي رجاء LF28192

2 4 م م ایت ابراھیم اللغة الفرنسیة 2 18,25 الفرع اإلقلیمي البیضاء خدیجة اوبیھي BH97338

1 4 م م خمیس تكاط اللغة الفرنسیة 2 18,20 الجدیدة ھرمي سھام M414978

3 17 م.م. موسى بن           
نصیر

اللغة الفرنسیة 2 18,10 أبا خویا نورا  العیون SL7465

3 16 م.م. موسى بن           
نصیر

اللغة الفرنسیة 2 17,90 قنفور زھراء  العیون SJ18180

2 35 م م ایت ابراھیم اللغة الفرنسیة 2 17,80 خنیفرة مكاوي زھرة V130496

1 29 الرازي اللغة الفرنسیة 2 17,80 الجدیدة الھبي مریم H492410

1 26 مجموعة مدارس ابن الھیثم اللغة الفرنسیة 2 17,80 الجدیدة بن الزین لبنى M462385

5 33 م م بئر الزاع اللغة الفرنسیة 2 17,70 بنسلمان الیوسفي نعیمة TA48387
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الصویرة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 5 م.م. سیدي الجازولي       اللغة الفرنسیة 2 17,70 الجدیدة غبوقي سھام H419888

4 43 م.م. تفضنا   اللغة الفرنسیة 2 17,60 خنیفرة اكنوز حفیظة V176550

7 17 م.م. سیدي الجازولي       اللغة الفرنسیة 2 17,60 الجدیدة عالم فتیحة WA125090

8 11 م.م. بئر أنزران     اللغة الفرنسیة 2 17,50 الجدیدة ریاسي لیلى M489542

8 33 زاویة اسوقین اللغة الفرنسیة 2 17,40 بنسلمان جبران نعیمة TA66395

8 5 سیدي عمرو اللغة الفرنسیة 2 17,40 الجدیدة المیر جمیلة H404434

2 26 م.م. عمر بن العاص   اللغة الفرنسیة 2 17,35 الفرع اإلقلیمي البیضاء حیاة السكوري BJ313675

8 17 سیدي عمرو اللغة الفرنسیة 2 17,30 الجدیدة طفیف حنان M458915

8 17 سیدي عمرو اللغة الفرنسیة 2 17,20 الجدیدة سنان خدیجة MA97559

5 28 م.م. بئر أنزران     اللغة الفرنسیة 2 17,20 بنسلمان قرعاوي حلیمة T231286

9 5 م.م. ابن زیدون     اللغة الفرنسیة 2 17,20 الجدیدة ابزبزة لیلى H397785

8 40 م.م. بئر أنزران     اللغة الفرنسیة 2 17,20 الغازي یسرى فرع مكناس D991802

8 26 م.م. بئر أنزران     اللغة الفرنسیة 2 17,15 بنسلمان المھاول نورة TA107392

8 8 م.م. بئر أنزران     اللغة الفرنسیة 2 17,10 بوزیاد سعاد  العیون SH117918

10 13 م.م.عقبة بن نافع  اللغة الفرنسیة 2 17,00 أسفي بدرون غیثة H634079

11 39 م.م إبالتن اللغة الفرنسیة 2 17,00 عبدي رجاء  العیون SH137237

3 8 م.م. طارق بن زیاد    اللغة الفرنسیة 2 17,00 تزنیت بنصالح یمنة JE29797
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الصویرة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

8 34 م.م. ابن زیدون     اللغة الفرنسیة 2 16,90 أسفي حجاج یزة H489109

1 29 م.م  اساغن اللغة الفرنسیة 2 16,90 الجدیدة عیشي أسیة BK225013

7 33 زاویة اسوقین اللغة الفرنسیة 2 16,90 بنسلمان الرحالي حكیمة T225283

11 15 م.م إبالتن اللغة الفرنسیة 2 16,80 الناضور S616129 مشیدة  كنزة

8 25 م.م.اإلمام مسلم   اللغة الفرنسیة 2 16,70 أسفي الراشیدي سھام H576872

11 20 م.م إبالتن اللغة الفرنسیة 2 16,70 سطات بن نانة جمیلة W307939

8 6 م.م.اإلمام مسلم   اللغة الفرنسیة 2 16,65 أسفي نشدة كوثر H635766

9 19 م.م إبالتن اللغة الفرنسیة 2 16,60 خریبكة رشیدي سارة QB18818

10 33 م.م  اساغن اللغة الفرنسیة 2 16,60 الجدیدة العطري ثوریة H406801

1 26 م.م  اساغن اللغة الفرنسیة 2 16,60 الفرع اإلقلیمي البیضاء خدیجة زھیر BB65013

11 27 م.م إبالتن اللغة الفرنسیة 2 16,60 الفرع اإلقلیمي البیضاء فاطمة الزھراء بودحیم BH444217

6 11 م.م. عمر بن العاص   اللغة الفرنسیة 2 16,50 براح كلثوم  كلمیم SL5327

6 5 أندجا      م.م. یوسف بن 
تاشفین

اللغة الفرنسیة 2 16,35 أسفي ریموش حبیبة H456932

11 5 م.م إبالتن اللغة الفرنسیة 2 16,30 الفرع اإلقلیمي البیضاء سومیة بنكریكش H412107

1 27 حد ایت زلطن      
م.م.الحسن بن علي

اللغة الفرنسیة 2 16,20 فرع الرباط برني مریم AB651139

11 42 م.م. عمر بن العاص   اللغة الفرنسیة 2 16,20 فرع الرباط بھالة حفصاء A687966
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الصویرة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

11 24 م.م. عمر بن العاص   اللغة الفرنسیة 2 16,20 فرع مراكش حجام الھام AB541532

2 6 م.م. طارق بن زیاد    اللغة الفرنسیة 2 16,10 أكادیر لعرك اسماء J323362

6 4 حد ایت زلطن      
م.م.الحسن بن علي

اللغة الفرنسیة 2 16,00 أسفي حلوة نزھة H232621

5 31 م.م.اإلمام مسلم   اللغة الفرنسیة 2 15,95 خریبكة الشاري سمیرة WB83950

10 5 زاویة اسوقین اللغة الفرنسیة 2 15,90 أسفي محبوب لطیفة H407709

6 26 م.م.اإلمام مسلم   اللغة الفرنسیة 2 15,90 الفرع اإلقلیمي البیضاء سناء قسام BK341132

6 5 أندجا      م.م. یوسف بن 
تاشفین

اللغة الفرنسیة 2 15,80 أسفي الشعیباتي كریمة H436499

8 5 أندجا      م.م. یوسف بن 
تاشفین

اللغة الفرنسیة 2 15,75 أسفي افضول فوزیة H407498

4 34 زاویة اسوقین اللغة الفرنسیة 2 15,70 الفرع اإلقلیمي البیضاء حیاة ایدیر BL69773

8 4 حد ایت زلطن      
م.م.الحسن بن علي

اللغة الفرنسیة 2 15,70 أسفي لكویسي كنزة H482346

6 5 أربعاء تركانت     م.م. 
الموحدین

اللغة الفرنسیة 2 15,60 أسفي لخنیجر أمال H461665

14 26 بوزوكني    م.م. تمنت اللغة الفرنسیة 2 15,60 الخمیسات مغراوي كریمة X234429

10 8 أندجا      م.م. یوسف بن 
تاشفین

اللغة الفرنسیة 2 15,55 خریبكة العمراني االدریسي حجیبة Q275703

3 19 إدلنتا     م.م. إمكراد اللغة الفرنسیة 2 15,55 خنیفرة الصافي لطیفة V205817
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الصویرة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

8 5 م.م. تھلوانت   اللغة الفرنسیة 2 15,50 الصویرة السمداني كریمة H421608

16 13 زاویة اسوقین اللغة الفرنسیة 2 15,50 أسفي بركات سناء H577176

20 41 م.م الظھر اللغة الفرنسیة 2 15,45 الفرع اإلقلیمي البیضاء فاطمة الزھراء صابري BE814364

5 37 حد ایت زلطن      
م.م.الحسن بن علي

اللغة الفرنسیة 2 15,40 خریبكة بنكینة ماجدة GK70546

7 5 تسیال اكادیر    م.م. 
تاكوشت

اللغة الفرنسیة 2 15,40 الصویرة لعبودي فوزیة HA84700

19 25 م /م الخوارزمي      اللغة الفرنسیة 2 15,40 فرع الرباط عبد الجبار أسماء BK221481

15 17 أندجا      م.م. یوسف بن 
تاشفین

اللغة الفرنسیة 2 15,30 خریبكة بعاطي زاھرة Q229798

18 15 م.م. تھلوانت   اللغة الفرنسیة 2 15,30 خنیفرة عالمي نجیة V189160

5 10 أندجا      م.م. یوسف بن 
تاشفین

اللغة الفرنسیة 2 15,26 بلحسن اللة جمیلة فرع مكناس V190049

2 12 م.م. تھلوانت   اللغة الفرنسیة 2 15,25 خریبكة الزایدي وفاء EB117491

7 42 بوزمور اللغة الفرنسیة 2 15,20 فرع الرباط ادیان مریم AA4597

20 27 م.م الظھر اللغة الفرنسیة 2 15,20 سطات والفي نوال W299138

17 11 تكادیرت اللغة الفرنسیة 2 15,20 شافي ازانة  كلمیم JA95825

5 26 تسیال اكادیر    م.م. 
تاكوشت

اللغة الفرنسیة 2 15,20 خریبكة مقال نبیلة Q257716

24 3 م.م. تھلوانت   اللغة الفرنسیة 2 15,15 فرع مراكش العمري نوال EA144451
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الصویرة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

24 41 م.م. تھلوانت   اللغة الفرنسیة 2 15,15 خریبكة طلحة نورة Q288063

8 16 م.م. تھلوانت   اللغة الفرنسیة 2 15,10 خریبكة فرقان سعاد Q286454

5 29 م.م. الجاحظ                
اكدود

اللغة الفرنسیة 2 15,06 صفرو الكدي لطیفة C281840

24 40 م.م. تھلوانت   اللغة الفرنسیة 2 15,05 الفرع اإلقلیمي البیضاء رتیبة حنین BJ372278

20 26 م.م. ابو بكر الصدیق     اللغة الفرنسیة 2 15,00 قلعة السراغنة بوطرة روقیة M501393

11 3 أندجا      م.م. یوسف بن 
تاشفین

اللغة الفرنسیة 2 15,00 أكادیر زبروك حنان JB404774

20 33 م.م. ابو بكر الصدیق     اللغة الفرنسیة 2 15,00 قلعة السراغنة قاسمي نجاة EA135279

2 1 بوزوكني    م.م. تمنت اللغة الفرنسیة 2 15,00 الصویرة H511493 نعیم بشرى

23 30 أندجا      م.م. یوسف بن 
تاشفین

اللغة الفرنسیة 2 15,00 قلعة السراغنة ولد السایب بشرى M498208

24 5 تسیال اكادیر    م.م. 
تاكوشت

اللغة الفرنسیة 2 14,85 أسفي البنوني كنزة H433268

10 13 امسكركید اللغة الفرنسیة 2 14,80 قلعة السراغنة شاللي رقیة M401701

25 29 تسیال اكادیر    م.م. 
تاكوشت

اللغة الفرنسیة 2 14,80 قلعة السراغنة ابو العز فاطم الزھراء BE835854

24 16 تكادیرت اللغة الفرنسیة 2 14,80 خریبكة الحر حنان WA92877

14 26 بوزوكني    م.م. تمنت اللغة الفرنسیة 2 14,80 الخمیسات بلمداني خدیجة X225010
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الصویرة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

13 4 إیكي نتما     م.م. عبد 
الرحمان الداخل

اللغة الفرنسیة 2 14,75 قلعة السراغنة كطاھي میلودة H433090

26 38 بوزوكني    م.م. تمنت اللغة الفرنسیة 2 14,73 الوردیغي خدیجة فرع مكناس D571586

22 15 تسیال اكادیر    م.م. 
تاكوشت

اللغة الفرنسیة 2 14,70 تطوان الخنوس مریم L395166

29 9 ایت عدي اللغة الفرنسیة 2 14,65 الخمیسات بنسالم الھام XA29233

26 28 امسكركید اللغة الفرنسیة 2 14,65 الفرع اإلقلیمي البیضاء حلیمة بطا BJ388613

15 1 تسیال اكادیر    م.م. 
تاكوشت

اللغة الفرنسیة 2 14,60 الصویرة اخشیشة عائشة H392392

23 5 تسیال اكادیر    م.م. 
تاكوشت

اللغة الفرنسیة 2 14,60 خریبكة الدھبي زینب Q274498

19 13 امسكركید اللغة الفرنسیة 2 14,60 أسفي عربوشي ھناء H491108

26 27 امسكركید اللغة الفرنسیة 2 14,55 الفرع اإلقلیمي البیضاء عفاف فراحي BE762285

8 32 امسكركید اللغة الفرنسیة 2 14,50 خریبكة ابھیدة لخلیفیة GA52043

24 1 امسكركید اللغة الفرنسیة 2 14,50 الصویرة بوبوج ابتسام N296397

28 5 إیكي نتما     م.م. عبد 
الرحمان الداخل

اللغة الفرنسیة 2 14,40 أسفي نجمي حكیمة H694933

28 1 إیكي نتما     م.م. عبد 
الرحمان الداخل

اللغة الفرنسیة 2 14,40 الصویرة احجكون سمیة N338956

29 9 ایت عدي اللغة الفرنسیة 2 14,20 الخمیسات الرادي خدیجة XA75621
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الصویرة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 9 م.م. الجاحظ                
اكدود

اللغة الفرنسیة 2 14,20 الصویرة حیط جلیلة M443939

20 1 ایت عدي اللغة الفرنسیة 2 14,20 الصویرة سراجي غزالن H467323

28 26 إیكي نتما     م.م. عبد 
الرحمان الداخل

اللغة الفرنسیة 2 14,20 قلعة السراغنة H691907 الخولي مریم

17 8 تكادیرت اللغة الفرنسیة 2 14,10 العلوي حسنى القنیطرة G310158

17 5 إیكي نتما     م.م. عبد 
الرحمان الداخل

اللغة الفرنسیة 2 14,10 أسفي بوكطب امینة H461330

32 5 ایت عدي اللغة الفرنسیة 2 14,00 أسفي الزوتین سناء H690918

20 1 ایت عدي اللغة الفرنسیة 2 14,00 الصویرة المشكور بشرى H338427

33 25 ایت عدي اللغة الفرنسیة 2 14,00 قلعة السراغنة فراج ازھور W290254

33 21 ایت عدي اللغة الفرنسیة 2 13,90 دكالو نزھة القنیطرة G259679

31 24 ایت عدي اللغة الفرنسیة 2 13,80 الصویرة الحور صباح H449276

34 1 بوزمور اللغة الفرنسیة 2 13,70 الصویرة مودن مریة N330314

35 1 اللغة الفرنسیة م.م  ایت عیسي 2 13,60 الصویرة مسكوب خدیجة N295573

31 33 بوزمور اللغة الفرنسیة 2 13,40 فرع الرباط ودیعي ابتسام AD181014

34 36 بوزمور اللغة الفرنسیة 2 13,35 الفرع اإلقلیمي البیضاء ایمان بدراوي T200453

34 24 بوزمور اللغة الفرنسیة 2 13,30 الصویرة الفائز سناء HA107891

34 24 تكولت اللغة الفرنسیة 2 13,30 الصویرة كرضام فاطمة H443320
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الصویرة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

31 33 بوزمور اللغة الفرنسیة 2 13,30 فرع الرباط ودیعي وفاء AD202436

18 24 اللغة الفرنسیة م.م  ایت عیسي 2 13,30 الخمیسات ادریسي فاتحة X119517

25 10 بوزمور اللغة الفرنسیة 2 13,25 ازمزان سعاد  كلمیم JA132441

35 6 ایت جرمون اللغة الفرنسیة 2 13,20 أسفي حجري زینب H641408

32 3 تفداحت    م.م.عبد هللا بن 
یاسین

اللغة الفرنسیة 2 12,70 الصویرة قیتة خدیجة H205900

34 11 تفداحت    م.م.عبد هللا بن 
یاسین

اللغة الفرنسیة 2 12,70 فرع الرباط وعبولو نورة U164539

34 5 بوزمور اللغة الفرنسیة 2 12,70 أكادیر ایت االشقر خدیجة JB307253

35 19 تفداحت    م.م.عبد هللا بن 
یاسین

اللغة الفرنسیة 2 12,60 الصویرة نزار كریمة M453766

36 6 تفداحت    م.م.عبد هللا بن 
یاسین

اللغة الفرنسیة 2 12,30 طنجة زغلون وفاء HA155876

37 38 تفداحت    م.م.عبد هللا بن 
یاسین

اللغة الفرنسیة 2 12,27 المحمدي العلوي غیثة فرع مكناس D949839

32 1 تكولت اللغة الفرنسیة 2 12,20 الصویرة الزكنوني سلیمة H479972

37 5 تفداحت    م.م.عبد هللا بن 
یاسین

اللغة الفرنسیة 2 12,20 أسفي الھردي زھرة H243938

36 36 تفداحت    م.م.عبد هللا بن 
یاسین

اللغة الفرنسیة 2 12,00 بني مالل عصري جیھان I560526
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الصویرة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

34 5 مركزیة ارتنان      م.م. 
أدغاس

اللغة الفرنسیة 2 11,80 الصویرة العوفي حفصة H436830

36 5 تفداحت    م.م.عبد هللا بن 
یاسین

اللغة الفرنسیة 2 11,80 أسفي ایت الطالب ربیعة H383419

35 20 تفداحت    م.م.عبد هللا بن 
یاسین

اللغة الفرنسیة 2 10,10 الصویرة نزار وردیة M453767

38 28 أسایس     م.م. أكرارو  اللغة الفرنسیة 3 18,60 الجدیدة حاتم شانع M460552

37 13 مركزیة ارتنان      م.م. 
أدغاس

اللغة الفرنسیة 3 17,90 صالح عبد الھادي  العیون Y119086

38 27 أسایس     م.م. أكرارو  اللغة الفرنسیة 3 17,90 الجدیدة مسعاد محمد MA98883

37 21 مركزیة ارتنان      م.م. 
أدغاس

اللغة الفرنسیة 3 17,80 البارودي مصطفى  العیون Z185029

38 4 م.م  افرا اللغة الفرنسیة 3 17,80 الجدیدة الخضري عزیز M289969

36 27 أسایس     م.م. أكرارو  اللغة الفرنسیة 3 17,75 بنسلمان حمداوي عبدالغاني UC36659

32 55 مركزیة ارتنان      م.م. 
أدغاس

اللغة الفرنسیة 3 17,70 الفرع اإلقلیمي البیضاء رشید حدي BH183266

39 24 م.م  افرا اللغة الفرنسیة 3 17,70 الجدیدة فاتح عبد الھادي MA95626

37 29 مركزیة ارتنان      م.م. 
أدغاس

اللغة الفرنسیة 3 17,55 سطات مزیان عبدالھادي WB45226

40 15 م.م. الجاحظ                
اكدود

اللغة الفرنسیة 3 17,50 الریفي المختار  العیون V125548
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الصویرة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

41 25 تكولت اللغة الفرنسیة 3 17,50 بنسلمان الصابري عزیز TA83909

41 40 أسایس     م.م. أكرارو  اللغة الفرنسیة 3 17,50 الجدیدة حسیني یونس M462352

38 34 تكولت اللغة الفرنسیة 3 17,46 صفرو ازنیبل عدنان CB68836

42 4 أسایس     م.م. أكرارو  اللغة الفرنسیة 3 17,40 الجدیدة خلف هللا حفیظ H265115

42 25 أسایس     م.م. أكرارو  اللغة الفرنسیة 3 17,35 الفرع اإلقلیمي البیضاء حكیم الزتولي BK155637

42 11 أسایس     م.م. أكرارو  اللغة الفرنسیة 3 17,25 الفرع اإلقلیمي البیضاء سعید الفاضلي T225921

42 17 أسایس     م.م. أكرارو  اللغة الفرنسیة 3 17,20 بنسلمان رشیدي یاسین BB88295

41 23 أسایس     م.م. أكرارو  اللغة الفرنسیة 3 17,20 بنسلمان شقروف یوسف TA105245

42 27 أسایس     م.م. أكرارو  اللغة الفرنسیة 3 17,20 عماري كمال  العیون BJ158643

42 9 أسایس     م.م. أكرارو  اللغة الفرنسیة 3 17,20 الجدیدة عكیر فؤاد H638164

42 4 أسایس     م.م. أكرارو  اللغة الفرنسیة 3 17,20 الجدیدة انعینیعة سعید H634071

23 14 م.م. الجاحظ                
اكدود

اللغة الفرنسیة 3 17,20 الجدیدة حدیفة عبد الوھاب HA53925

43 5 م.م. الجاحظ                
اكدود

اللغة الفرنسیة 3 17,15 أسفي الصافي عبد الرحیم H402387

43 31 م.م. الجاحظ                
اكدود

اللغة الفرنسیة 3 17,10 خنیفرة المان رشید V120777

1 4 لال أمینة1 األمازیغیة 2 18,20 فرع مراكش أوبھا عزیزة IC9708

1 3 لال أمینة 2 األمازیغیة 3 17,60 فرع مراكش ادبوبكر احمد EE101151
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



مراكش نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 المشور األمازیغیة 1 18,00 فرع مراكش سالم قوت القلوب E328480

1 1 إسیل األمازیغیة 1 17,70 فرع مراكش بوتادلة سعیدة CB154581

2 1 سیدي اعمارة األمازیغیة 1 17,60 فرع مراكش صرصري لطیفة E497316

2 1 ابن حبوس األمازیغیة 1 17,50 فرع مراكش مادي نعیمة I324997

3 1 الشفشاوني عبد هللا األمازیغیة 2 18,40 فرع مراكش الدركوني فاطمة E566772
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الرحامنة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 16 مركزیة دار الواسطي اللغة الفرنسیة 1 16,60 الفرع اإلقلیمي البیضاء سارة حوسیني BH587812

2 14 مركزیة الجعافرة اللغة الفرنسیة 1 16,40 سطات العمراني كوثر C691997

3 21 اوالد عبو بن جریر اللغة الفرنسیة 1 16,15 سطات حمیدهللا سھام W253864

4 27 اوالد بوزید المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,45 سطات بروكي امال W313234

1 2 عكرمة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,05 فرع مراكش رضى  فاطمة E361458

3 16 مركزیة الغابة اللغة الفرنسیة 1 14,95 سطات زیدان حنان W246224

5 6 مركزیة اوالد السالمي اللغة الفرنسیة 1 14,80 سطات سربوت خدیجة W262910

1 2 اوالد غنام المركزیة اللغة الفرنسیة 1 14,75 فرع مراكش مالكي عتیقة EE296434

3 2 اوالد ناصر المركزیة  اللغة الفرنسیة 1 14,45 فرع مراكش الشعباني كوثر EE108003

2 23 اكمارات المركزیة اللغة الفرنسیة 1 14,30 سطات اجروب حلیمة Q234187
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



فیكیك نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 لقباب اللغة الفرنسیة 2 15,90 وجدة افقیر لطیفة FL68432

1 46 خالد بن الولید اللغة الفرنسیة 2 14,10 أسفي الھنى وداد H259003

1 11 تامسلمت اللغة الفرنسیة 2 13,40 بولمان درویش زھرة C601793

2 1 سیدي بوطیب اللغة الفرنسیة 2 12,75 قلعة السراغنة عبدوسي محجوبة FL47118

1 1 عبو لكحل اللغة الفرنسیة 2 12,40 قلعة السراغنة اسلیماني نزھة FG10091

2 1 الساقیة الحمراء اللغة الفرنسیة 2 11,85 وجدة االبراھیمي فاتحة FL36860

1 1 عبو لكحل اللغة الفرنسیة 2 11,60 الحسیمة باھو فاطمة FG9247

3 1 أسداد اللغة الفرنسیة 2 10,90 الحسیمة مرغیش مینة FL61596

3 1 موحى أزكاغ اللغة الفرنسیة 2 09,15 وجدة بوخریص ملیكة FL49081

1 1 موحى أزكاغ اللغة الفرنسیة 3 16,30 الناضور أخدیجة سعید FL63885

1 1 حمو یشو اللغة الفرنسیة 3 16,20 الناضور امنیعي  محمد FL12498

4 5 حمو یشو اللغة الفرنسیة 3 16,00 قلعة السراغنة بن عثمان محمد FG524

2 27 أسداد اللغة الفرنسیة 3 15,70 خنیفرة اخبو المصطفى V100765

4 22 موالي علي الشریف اللغة الفرنسیة 3 15,60 رحاوي عبد القادر فرع مكناس UB20308

1 12 زیري بن عطیة اللغة الفرنسیة 3 14,87 الراشیدیة بن مشیش محمد UC27251

2 1 سیدي بوطیب اللغة الفرنسیة 3 14,80 الراشیدیة محمودي حمزة U99196

2 7 سیدي بوطیب اللغة الفرنسیة 3 14,80 الراشیدیة بن السید اباسیدى U118704
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



فیكیك نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 21 أسداد اللغة الفرنسیة 3 14,65 قلعة السراغنة الروفي نور الدین EA21108

2 36 سیدي بوطیب اللغة الفرنسیة 3 14,60 الراشیدیة بوحفص نور الدین U138190

2 19 سیدي بوطیب اللغة الفرنسیة 3 14,53 الراشیدیة البیاضي رشید U105298

1 10 الطرارید اللغة الفرنسیة 3 14,50 قلعة السراغنة بن  صدیق عبد الحمید F239145

2 16 أسداد اللغة الفرنسیة 3 14,45 بولمان ازروف ادریس CB65389

1 6 الطرارید اللغة الفرنسیة 3 14,40 قلعة السراغنة األنصاري محمد F735369

7 5 أسداد اللغة الفرنسیة 3 14,35 قلعة السراغنة بنیكن رشید U138729

1 48 خالد بن الولید اللغة الفرنسیة 3 14,30 بولمان بوطالب حمید C789856

6 7 أسداد اللغة الفرنسیة 3 14,27 الراشیدیة طاھیري امبارك U102584

4 16 موالي علي الشریف اللغة الفرنسیة 3 14,25 بولمان امیر میمون C601112

3 34 موالي علي الشریف اللغة الفرنسیة 3 14,25 بولمان الرحیوي مصطفى CB162204

3 19 الطرارید اللغة الفرنسیة 3 14,20 الحسیمة افقیر زین العابدین F376935

2 47 خالد بن الولید اللغة الفرنسیة 3 14,10 طنجة الوالي محمد GN85036

1 4 خالد بن الولید اللغة الفرنسیة 3 14,05 بولمان لخواجة المھدي المنتظر CB57889

2 7 خالد بن الولید اللغة الفرنسیة 3 14,00 وجدة النكاز مجید F365163

1 3 الجبوب اللغة الفرنسیة 3 13,90 قلعة السراغنة عطواني عبد الرزاق FL54222

2 24 عكلة السدرة اللغة الفرنسیة 3 13,90 قلعة السراغنة لمریني توفیق FA95083
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



فیكیك نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 45 موالي علي الشریف اللغة الفرنسیة 3 13,90 سیدي قاسم یحیى محمد GN56343

2 7 الدافعة اللغة الفرنسیة 3 13,80 الصویرة العوني خالید FC26946

2 12 سیدي بوطیب اللغة الفرنسیة 3 13,73 الراشیدیة سعیدي عبد الرزاق UC29929

4 57 سیدي بوطیب اللغة الفرنسیة 3 13,70 سیدي قاسم المبشور فتحي GK68572

1 8 عكلة السدرة اللغة الفرنسیة 3 13,60 قلعة السراغنة الصادق عثمان F468854

5 36 موالي علي الشریف اللغة الفرنسیة 3 13,60 الراشیدیة بوعبدالوي عبد العزیز U117389

11 55 الجبوب اللغة الفرنسیة 3 13,50 بني مالل سالم لمفضل QA34708

5 28 المریجة العلیا اللغة الفرنسیة 3 13,50 بولمان لمغاري حمو CB51708

8 43 المریجة العلیا اللغة الفرنسیة 3 13,50 الحسیمة الدوبي نبیل S629159

7 7 المریجة العلیا اللغة الفرنسیة 3 13,50 وجدة الریفي سعد S513386

1 10 الدافعة اللغة الفرنسیة 3 13,50 وجدة الطیبي مصطفى S286465

1 10 الدافعة اللغة الفرنسیة 3 13,50 وجدة العزاوي ابراھیم S509964

2 24 عكلة السدرة اللغة الفرنسیة 3 13,45 قلعة السراغنة مھلة عبد القادر FA108127

7 7 المریجة العلیا اللغة الفرنسیة 3 13,40 قلعة السراغنة أینان أحمد S591444

2 17 خالد بن الولید اللغة الفرنسیة 3 13,40 طنجة الزیتي عبد المجید R256632

3 8 خالد بن الولید اللغة الفرنسیة 3 13,40 الحسیمة یشیوي كمال FA130014

2 7 الدافعة اللغة الفرنسیة 3 13,30 وجدة العوني احمد FC13365
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



فیكیك نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 7 الدافعة اللغة الفرنسیة 3 13,30 الصویرة األنصاري زكریاء UC105536

7 7 المریجة العلیا اللغة الفرنسیة 3 13,25 قلعة السراغنة الباي علي S576795

3 11 عبو لكحل اللغة الفرنسیة 3 13,20 قلعة السراغنة السویط عبد اللطیف Z335491

8 45 عبو لكحل اللغة الفرنسیة 3 13,20 تطوان الحساني یونس LG22971

9 11 المریجة العلیا اللغة الفرنسیة 3 13,20 الناضور شبابي عبداللطیف S578602

8 29 المریجة العلیا اللغة الفرنسیة 3 13,10 الحسیمة الشریف عبد الغني R307539

8 7 غراس الخیل اإلدریسي اللغة الفرنسیة 3 13,10 الناضور الجبري میلود S344927

2 31 عكلة السدرة اللغة الفرنسیة 3 13,10 طنجة بطاھیر عبد هللا Z391972

1 7 عكلة السدرة اللغة الفرنسیة 3 13,10 قلعة السراغنة زیاني علي FH51634

16 18 غراس الخیل اإلدریسي اللغة الفرنسیة 3 13,00 الحسیمة امحندي رشید R136404

13 11 عبو لكحل اللغة الفرنسیة 3 13,00 الراشیدیة الھاللي محمد U159015

12 73 غراس الخیل اإلدریسي اللغة الفرنسیة 3 13,00 فرع الرباط اشتوي رشید A774387

1 54 غراس الخیل اإلدریسي اللغة الفرنسیة 3 13,00 یشو نور الدین فرع مكناس D713600

13 17 غراس الخیل اإلدریسي اللغة الفرنسیة 3 12,93 الراشیدیة بن صحراء عبد الوھاب U96581

18 40 لمضل اللغة الفرنسیة 3 12,90 طنجة القاسمي عمـر K334115

16 45 لمضل اللغة الفرنسیة 3 12,60 الحسیمة البوشتاوي عبد الحفیظ S533602

11 15 لمضل اللغة الفرنسیة 3 12,60 بولمان الحسني احمد C708671
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



فیكیك نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

17 17 لمضل اللغة الفرنسیة 3 12,53 الراشیدیة محتریم ابراھیم U138844

18 8 لمضل اللغة الفرنسیة 3 12,50 الصویرة العوني مراد FC46418

18 10 لمضل اللغة الفرنسیة 3 12,50 وجدة لطرش سعید S371359

18 5 لمضل اللغة الفرنسیة 3 12,40 الناضور الشایط عبدالقادر S529439
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الجرادة نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 3 الدغمانیة اللغة الفرنسیة 1 18,55 فرع تازة میساوي خدیجة F525457

1 3 الدغمانیة اللغة الفرنسیة 1 16,70 فرع تازة دخیسي خدیجة F617744

1 3 الدغمانیة اللغة الفرنسیة 1 13,50 وجدة ایت موس الھام F512665
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الناضور نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 سیدي محمد بن عبد هللا اللغة الفرنسیة 1 18,10 الناضور ایت بن حماد اسماء JC88224

1 1 سیدي محمد بن عبد هللا اللغة الفرنسیة 1 17,90 الناضور موزارور فاطمة I144940

2 1 تسمغین اللغة الفرنسیة 1 17,70 الناضور الرایس سمیرة R99277

3 1 سوق الحد اللغة الفرنسیة 1 17,30 الناضور حمداوي ھند S611285

1 1 الحاسي اللغة الفرنسیة 1 16,50 الناضور S561025 انھاري  نبیلة

2 1 بوغریبة اللغة الفرنسیة 1 16,50 الناضور بوترفاس مونیة S637955

3 1 عین عال اللغة الفرنسیة 1 16,30 الناضور اشھبار  خیرة SA565

3 1 اثالث اللغة الفرنسیة 1 16,30 الناضور بوشالغم  سمیرة S498835

1 1 إحریكاتن اللغة الفرنسیة 1 16,20 الناضور أقضاوي ایمان S646982

7 1 عمرو بن العاص اللغة الفرنسیة 1 16,20 الناضور الكریني نعیمة FH35278

2 1 زرورة اللغة الفرنسیة 1 16,10 الناضور الماحي نفیسة S483653

8 1 امھیاتن اللغة الفرنسیة 1 16,00 الناضور كطاري نجیمة S512982

1 1 عمرو بن العاص اللغة الفرنسیة 1 16,00 الناضور مزوزي ایمان FC36582

4 1 اغیل اومدغار اللغة الفرنسیة 1 15,90 الناضور بنعلي ایمان S670752

9 1 اطرارة اللغة الفرنسیة 1 15,90 الناضور عزفي عزیزة S357813

1 1 بویخباش اللغة الفرنسیة 1 15,80 الناضور الشرقاوي سارة V270259

11 1 اوالد اعمر اوحبصة اللغة الفرنسیة 1 15,80 الناضور دراز شیماء S636230
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الناضور نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

8 1 اطرارة اللغة الفرنسیة 1 15,70 الناضور الشالوي جمیلة F409552

8 1 تیزة اللغة الفرنسیة 1 15,50 الناضور F414034 معروفي  وفاء

12 1 تیزة اللغة الفرنسیة 1 15,40 الناضور وعالل ھند D654641

7 1 تیزة اللغة الفرنسیة 1 15,40 الناضور S551468 بوخو  لبنى

3 1 اوالد اعمر اوحبصة اللغة الفرنسیة 1 15,30 الناضور بلحروز اسمھان S442629

9 2 اجلمام اللغة الفرنسیة 1 15,25 فرع تازة بنعلي نجاة S492307

4 1 اوالد اعمر اوحبصة اللغة الفرنسیة 1 15,20 الناضور خوجة نبیلة S486062

5 2 اوالد اعمر اوحبصة اللغة الفرنسیة 1 15,10 وجدة النشوة نوریة F629863

9 1 اوالد اعمر اوحبصة اللغة الفرنسیة 1 15,00 الناضور البراق فریدة S299305

10 1 اجلمام اللغة الفرنسیة 1 14,90 الناضور والبشیري فیروز F379363

15 1 الحمام اللغة الفرنسیة 1 14,70 الناضور الحنطالوي وفاء S525361

10 1 الحمام اللغة الفرنسیة 1 14,70 الناضور C538771 العمراني فاطمة

8 1 الحمام اللغة الفرنسیة 1 14,70 وجدة عادل نجمة F708312

18 1 اغیل اومدغار اللغة الفرنسیة 1 14,70 الناضور البوھالي فتیحة Z444115

1 1 الحسن الثاني األمازیغیة 3 17,50 فرع مراكش سھیلي فؤاد S306465

1 12 الموحدین األمازیغیة 3 17,20 أكادیر الكرام امحمد PA112717

1 64 االمام البخاري األمازیغیة 3 14,00 أكادیر ابناي عبد الرحیم JF30159

89/207

نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الناضور نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 53 ابن حزم األمازیغیة 3 13,80 أكادیر المودن احمد JA134280

90/207

نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



وجدة انجاد نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 م/م إدریس األول - المركز األمازیغیة 3 18,30 بوعنونو الحسان فرع مكناس FB62033

2 65 م/م اإلمام مسلم المركز - 
المركز

األمازیغیة 3 13,00 أكادیر شوقي لسان الدین JB296302

3 30 م. رابعة العدویة األمازیغیة 3 12,00 أكادیر اشھبون حسن JA101709
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



توریرت نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 لكرانزة اللغة الفرنسیة 1 17,25 فرع تازة مختاري حسناء FB8853

1 2 لكرانزة اللغة الفرنسیة 1 17,20 فرع تازة بن تابت فاطمة الزھراء F406278

1 1 لكرانزة اللغة الفرنسیة 1 14,60 قلعة السراغنة FA27234 ناصري سعاد

2 3 اوالد ثایر اللغة الفرنسیة 1 14,50 وجدة النجومي سلمى FC42347

1 4 سیدي لحسن اللغة الفرنسیة 1 14,50 وجدة بنسعادة صباح FA66942

2 1 تنزارت اللغة الفرنسیة 1 14,50 فرع تازة جراري توریة F515290

3 4 اوالد عبد هللا اللغة الفرنسیة 1 13,40 وجدة نیازي لمیاء FJ14728

2 4 سیدي لحسن اللغة الفرنسیة 1 12,60 وجدة لمغاري فاطمة الزھراء CB201049

4 2 اوالد عبد هللا اللغة الفرنسیة 1 11,60 وجدة اكعیدة لطیفة FB33924

3 1 اوالد عبد هللا اللغة الفرنسیة 1 11,60 وجدة عویدات فریدة FB56111

4 3 تنزارت اللغة الفرنسیة 1 10,80 وجدة غمیض ازھور FA27013

4 1 العاطف اللغة الفرنسیة 1 09,95 وجدة الخلیفي میلودة FB53598

5 4 فدان السلطان اللغة الفرنسیة 2 17,95 بنسلمان سریبو أسماء BH278808

23 اعوام اللغة الفرنسیة 2 17,50 داغ نادیة  العیون VA46912

4 1 اضرضار اللغة الفرنسیة 2 17,40 الناضور عباسي سھام S602539

2 4 اضرضار اللغة الفرنسیة 2 17,05 وجدة ھایف إكرام F407492

3 35 تنزارت اللغة الفرنسیة 2 15,90 سیدي قاسم الزرادي حكیمة D324944
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



توریرت نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

4 11 كروزرو اللغة الفرنسیة 2 15,87 الراشیدیة عبداالوي زینب UC113777

5 11 اضرضار اللغة الفرنسیة 2 15,80 بولمان المرھون نورة CB62057

2 4 العاطف اللغة الفرنسیة 2 15,40 قلعة السراغنة بوراس خدیجة F464305

2 5 العاطف اللغة الفرنسیة 2 15,40 قلعة السراغنة خطابي سعاد F411260

5 3 كروزرو اللغة الفرنسیة 2 15,30 وجدة وحمان فاطمة F506370

4 11 كروزرو اللغة الفرنسیة 2 14,67 الراشیدیة بوزكري فدوى U166162

3 4 اضرضار اللغة الفرنسیة 2 14,60 قلعة السراغنة الكریمي اسماء F383505

6 18 اضرضار اللغة الفرنسیة 2 14,60 الخماسي حفصة فرع مكناس D818155

8 5 اوالد بوضامك اللغة الفرنسیة 2 14,53 الراشیدیة بوزیاني نوال U126182

5 5 كروزرو اللغة الفرنسیة 2 14,40 بولمان الزین فاطمة CB200453

4 1 كروزرو اللغة الفرنسیة 2 14,40 قلعة السراغنة قدوري نجاة FB33884

4 1 كروزرو اللغة الفرنسیة 2 14,40 قلعة السراغنة غرماوي اسمھان FJ11372

8 1 فدان السلطان اللغة الفرنسیة 2 14,30 قلعة السراغنة ركاني الزاھیة FC24036

5 3 كروزرو اللغة الفرنسیة 2 14,30 وجدة لعزیزي سناء F521432

8 2 فدان السلطان اللغة الفرنسیة 2 14,10 وجدة بھراس سمیرة F751591

7 1 فدان السلطان اللغة الفرنسیة 2 14,10 الحسیمة المحمدي فاطنة FB75811

6 27 اعوام اللغة الفرنسیة 2 14,06 سلیم سعاد فرع مكناس DA14147
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



توریرت نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

9 35 اعوام اللغة الفرنسیة 2 14,05 سیدي قاسم لحمر بھیجة GB41643

10 1 اوالد بوضامك اللغة الفرنسیة 2 13,90 وجدة لمقدم فتیحة FC34018

10 5 اعوام اللغة الفرنسیة 2 13,85 بولمان زوھري حفیظة CB203260

10 4 اوالد بوضامك اللغة الفرنسیة 2 13,70 وجدة التي حنان F537153

10 3 اوالد بوضامك اللغة الفرنسیة 2 13,60 فرع تازة بونیف بدیعة ZG57866

10 5 اعوام اللغة الفرنسیة 2 13,60 بولمان صبو تیفة CB223045

8 3 اوالد بوضامك اللغة الفرنسیة 2 13,55 فرع تازة شتواني حیاة F361107

10 3 اوالد بوضامك اللغة الفرنسیة 2 13,40 وجدة صغیر فدوى F739532

9 3 اوالد بوضامك اللغة الفرنسیة 2 13,20 الحسیمة حموش ربیعة FH19177

9 3 اعوام اللغة الفرنسیة 2 13,20 وجدة لوصیف حنان F414254

9 4 اعوام اللغة الفرنسیة 2 13,20 وجدة غرافي سھام FA112527

5 20 اوالد بوضامك اللغة الفرنسیة 2 13,20 الراشیدیة قدیري فاطمة VA45982

10 3 اوالد بوضامك اللغة الفرنسیة 2 12,90 فرع تازة قریوح ثوریة ZG64896

10 5 اوالد بوضامك اللغة الفرنسیة 2 12,80 فرع تازة طاھري سھام F531465

9 10 اعوام اللغة الفرنسیة 2 12,40 بولمان بن جبار نزھة CB203055

9 3 اوالد بوضامك اللغة الفرنسیة 2 12,30 فرع تازة الفكروشي جمعة ZG80415

9 10 اعوام اللغة الفرنسیة 2 12,25 بولمان رحماني فتیحة CB62054

94/207

نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



توریرت نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

10 3 اعوام اللغة الفرنسیة 2 12,20 وجدة حمي نصیرة F353572

10 3 اعوام اللغة الفرنسیة 2 12,15 وجدة الغماري نصیرة FE7492

8 3 اوالد بوضامك اللغة الفرنسیة 2 11,80 وجدة الغربي نادیة FA119570

10 1 اوالد بوضامك اللغة الفرنسیة 2 11,70 وجدة ارنو حبیبة FC30274

6 1 اعوام اللغة الفرنسیة 2 11,70 وجدة معطاوي نسیبة F416307

10 1 اوالد بوضامك اللغة الفرنسیة 2 11,65 وجدة عیاطي بشرى F506449

9 7 اعوام اللغة الفرنسیة 2 11,30 بولمان بوعجاجي فاطمة C601505

10 1 اوالد بوضامك اللغة الفرنسیة 2 11,20 وجدة صالحي خدیجة CD242532

10 2 اعوام اللغة الفرنسیة 2 10,90 الحسیمة الزروالي نوال F353247

9 9 اعوام اللغة الفرنسیة 2 10,35 بولمان بنرضوان ادریسیة CB203206

10 1 اعوام اللغة الفرنسیة 2 09,60 وجدة العیش فطیمة FB69593

10 3 اوالد بوضامك اللغة الفرنسیة 2 09,10 وجدة رحبات مریم F563671

9 1 اعوام اللغة الفرنسیة 2 08,80 وجدة خشان غزالن FC34228
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الدریوش نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 بني عمران اللغة الفرنسیة 1 15,60 الناضور السكاك سناء FB63278

1 2 بني یرول اللغة الفرنسیة 1 14,60 الناضور البغدادي بدیعة S316839

1 1 م.م تازغین اللغة الفرنسیة 1 14,60 الناضور شلوح  الویزة S344796

1 2 م.م لقالشة اللغة الفرنسیة 1 14,40 الناضور نجاح  فاطمة CB172402

1 2 بني عمران اللغة الفرنسیة 1 14,30 الناضور الھواري نورة S617485

1 2 م.م لقالشة اللغة الفرنسیة 1 14,20 الناضور لغزاوي ظریفة S499632

1 2 دار الكبداني  اللغة الفرنسیة 1 14,00 الناضور بوفلجة  كریمة Z230374

1 2 م.م لقالشة اللغة الفرنسیة 1 12,35 وجدة بخصوص بشرى FB23914

1 3 م.م عین الزھراء اللغة الفرنسیة 1 11,60 وجدة سقال نصیرة F615512

1 2 ازناجا اللغة الفرنسیة 1 11,30 الناضور اوراغ نادیة S609780

1 2 اوالد یشو اللغة الفرنسیة 2 17,90 الناضور العوفي ابتسام S625732

1 2 بني یرول اللغة الفرنسیة 2 17,20 الناضور بن عمار فوزیة S320992

2 2 اوالد یشو اللغة الفرنسیة 2 16,80 الناضور الوعماري حسنیة S420354

1 7 حجرة القضا اللغة الفرنسیة 2 16,73 عبابو نسیمة فرع مكناس DN3235

1 2 امجاو اللغة الفرنسیة 2 16,70 الناضور الدموغة بثنیة  S634846

1 4 م.م لقالشة اللغة الفرنسیة 2 16,40 وجدة غزال سھام FC40140

3 3 بورمانة اللغة الفرنسیة 2 16,30 وجدة جفالي حنان F467558
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الدریوش نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 م.م لقالشة اللغة الفرنسیة 2 16,30 الناضور عنوري سھام S631924

2 2 م.م لقالشة اللغة الفرنسیة 2 16,30 الناضور لمریني الوھابي دنیا  S489735

3 2 اوالد یشو اللغة الفرنسیة 2 16,20 الناضور مقدمي جمیلة S483781

1 2 توونت اللغة الفرنسیة 2 16,20 الناضور الفراد رشیدة S321540

2 4 م.م لحرارشة اللغة الفرنسیة 2 16,00 وجدة خثیري عفاف FA45847

1 2 دار الكبداني  اللغة الفرنسیة 2 16,00 الناضور S549501  احساین  وفاء

1 1 م/م لعسارة اللغة الفرنسیة 2 16,00 الناضور فارس سعیدة S596186

2 5 م.م عین الزھراء اللغة الفرنسیة 2 15,95 فرع مراكش ستوت سلوى EB153025

1 2 م.م انوال اللغة الفرنسیة 2 15,90 الناضور عاصم صبیحة S512361

2 2 م.م غالب ادریوش اللغة الفرنسیة 2 15,90 الناضور البدري امینة S582571

5 2 لعري النافع اللغة الفرنسیة 2 15,90 الناضور الكراري سكینة S652976

4 1 دھار ابران اللغة الفرنسیة 2 15,80 الناضور صدیقي لبنى FA138645

3 36 م.م اوشانن اللغة الفرنسیة 2 15,80 صفرو عزیزي سمیة CB65725

6 4 اموساتن اللغة الفرنسیة 2 15,80 الناضور F407094 بوزكري  حنان

5 1 م.م اوشانن اللغة الفرنسیة 2 15,80 الناضور لخشین فاتحة S531496

5 1 توونت اللغة الفرنسیة 2 15,70 قلعة السراغنة اعراب فایزة S558239

5 2 بني عمران اللغة الفرنسیة 2 15,70 الناضور ادریوش امینة S675960
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الدریوش نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 م.م اوشانن اللغة الفرنسیة 2 15,70 الناضور الغرباوي نجاة S677079

1 2 م.م اوشانن اللغة الفرنسیة 2 15,70 الناضور الغلمي لبنى S674575

4 4 ارمیلة اللغة الفرنسیة 2 15,70 فرع تازة الھناوي منال F561842

3 2 ازریقة اللغة الفرنسیة 2 15,50 الناضور الیوسفي نصیرة  S468938

2 4 اوالد امغار اللغة الفرنسیة 2 15,40 وجدة سلیماني فدوى F464465

4 2 بني عمران اللغة الفرنسیة 2 15,40 الناضور S660995 بوتخریط  سناء

4 2 بني عمران اللغة الفرنسیة 2 15,30 الناضور الزیاني حسناء S677357

1 2 م.م غالب ادریوش اللغة الفرنسیة 2 15,30 الناضور سوسان مریم S546289

8 2 م.م اوالد علي اللغة الفرنسیة 2 15,20 الناضور البدوي سمیة S627736

5 4 اوالد امغار اللغة الفرنسیة 2 15,20 الناضور S508537 افطاتن  حنان

6 2 ارمیلة اللغة الفرنسیة 2 15,15 قلعة السراغنة مسعودي حسناء S616689

6 2 اوالد امغار اللغة الفرنسیة 2 15,10 الناضور الباي امال S418831

5 1 م.م اوالد علي اللغة الفرنسیة 2 15,10 الناضور الراجي اسماء S620096

8 4 م.م غالب ادریوش اللغة الفرنسیة 2 15,00 وجدة قدار حنان F635171

2 2 م.م انوال اللغة الفرنسیة 2 15,00 الناضور البشیري سمیرة S352300

4 2 ارمیلة اللغة الفرنسیة 2 15,00 الناضور زروال ماجدة SA6323

6 1 ارمیلة اللغة الفرنسیة 2 15,00 قلعة السراغنة تمھة عائشة S512734
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الدریوش نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 1 حمو منصور المركز اللغة الفرنسیة 2 14,90 الناضور S541861 الجداوي  نوال

1 2 بني مرغنین اللغة الفرنسیة 2 14,90 الناضور صبري سناء S346524

4 2 ارمیلة اللغة الفرنسیة 2 14,80 الناضور بنقاسم  عواطف  SA6617

10 1 م.م تالوین اللغة الفرنسیة 2 14,70 الناضور األسروتي مریم S546769

8 1 م.م اوالد میمون اللغة الفرنسیة 2 14,55 قلعة السراغنة لمریض سھام S629976

14 1 م.م تالوین اللغة الفرنسیة 2 14,50 الناضور بسكور لیلى S421487

9 7 تاسة اللغة الفرنسیة 2 14,40 بولمان تیجنت زكیة CB56756

1 1 اخشاب امغار اللغة الفرنسیة 2 14,20 قلعة السراغنة الحراثي عزیزة LA90981

2 2 م.م غالب ادریوش اللغة الفرنسیة 2 14,20 قلعة السراغنة S526233 الكواللي لیلى

5 6 م.م اوالد میمون اللغة الفرنسیة 2 14,10 الناضور ابركان  ایمان S673541

2 2 م.م اوالد علي اللغة الفرنسیة 2 14,00 الناضور بتشو حنان M461677

3 3 م.م اوالد میمون اللغة الفرنسیة 2 13,80 وجدة سعیدي سعدیة FH18510

5 1 م.م لحرارشة اللغة الفرنسیة 2 13,70 قلعة السراغنة مراقي نورة SA4928

2 1 م.م اوشانن اللغة الفرنسیة 2 13,50 الحسیمة الوھابي اكرام S677945

2 4 اوالد امغار اللغة الفرنسیة 2 13,40 وجدة مسعودي نوال F410856

2 1 م.م لحرارشة اللغة الفرنسیة 2 13,30 الحسیمة مصمودي رحمة F456968

6 3 م.م غالب ادریوش اللغة الفرنسیة 2 12,90 وجدة ملحاوي ایمان F414746
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الدریوش نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

9 3 م.م غالب ادریوش اللغة الفرنسیة 2 12,80 وجدة میموني سامیة F723534

2 2 حمو منصور المركز اللغة الفرنسیة 2 12,80 وجدة صدیق فتیحة FA98188

10 2 م.م تالوین اللغة الفرنسیة 2 12,30 وجدة مزیان اكرام SA6689

3 16 م.م تالوین اللغة الفرنسیة 2 12,00 العرائش العزوزي فائزة VA96071

5 3 م.م غالب ادریوش اللغة الفرنسیة 2 11,60 وجدة امراس لبنى F466047

10 5 م.م اوالد میمون اللغة الفرنسیة 2 11,55 وجدة شلقي حفصة F523461

7 4 حمو منصور المركز اللغة الفرنسیة 2 11,40 وجدة حمو نفیسة FG6972

7 3 حمو منصور المركز اللغة الفرنسیة 2 11,35 وجدة عزوزي نسیمة FE7663

7 3 م.م اوالد علي اللغة الفرنسیة 2 11,25 وجدة برعیش فائزة F523828

9 2 م.م اوشانن اللغة الفرنسیة 2 11,20 وجدة صبیر فاطمة ZG94400

1 3 ازناجا اللغة الفرنسیة 2 11,05 وجدة جالل مینة Y223533

7 3 حمو منصور المركز اللغة الفرنسیة 2 10,90 وجدة الخنتوري جمیلة FA144161

1 2 ازناجا اللغة الفرنسیة 2 10,70 الناضور النھري حسنة S602836

14 3 م.م اوشانن اللغة الفرنسیة 2 10,60 وجدة البالي لیلى S607210

15 1 بني مرغنین اللغة الفرنسیة 2 10,60 الناضور الیعقوبي زكیة S560649

4 3 ازناجا اللغة الفرنسیة 2 10,60 الناضور ذھبي سعاد S599586

3 14 بني مرغنین اللغة الفرنسیة 2 10,40 قلعة السراغنة سائل اسماء BH350905
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الدریوش نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

6 7 م.م اوالد علي اللغة الفرنسیة 2 10,25 بولمان سالمي الھام CB238866

13 2 بني مرغنین اللغة الفرنسیة 2 10,00 وجدة بوتزرزایت الشایطة FH50990

1 1 م.م اوالد علي اللغة الفرنسیة 2 07,50 وجدة عراس امال S412295

10 2 بني مرغنین اللغة الفرنسیة 3 17,50 الناضور اكناف  امین S661577

16 2 م.م بوغازي اللغة الفرنسیة 3 17,40 الناضور S660118 العاطفي   محمد

17 1 بني بویعقوب اللغة الفرنسیة 3 17,20 الناضور نصیر عبد الرزاق S386329

10 4 اخشاب امغار اللغة الفرنسیة 3 17,10 فرع تازة ھدراج عبد السالم ZG12325

9 2 اجطي اللغة الفرنسیة 3 16,80 الناضور حمدي عبد هللا S282339

1 21 افرني اللغة الفرنسیة 3 16,73 صفرو اشموري محمد CB148626

16 5 م.م اتروكوت اللغة الفرنسیة 3 16,70 فرع مراكش رضوان عمارة F364429

1 23 افرني اللغة الفرنسیة 3 16,66 صفرو زغبوش سعید CB38480

8 9 اخشاب امغار اللغة الفرنسیة 3 16,66 صفرو بن عیسى ادریس Z177711

4 6 اجیو اللغة الفرنسیة 3 16,30 بولمان الحرش محمد C601249

7 1 افرني اللغة الفرنسیة 3 16,30 الناضور البادیدي یوسف S488315

8 2 اخشاب امغار اللغة الفرنسیة 3 16,30 الناضور S271025 سمحون  المصطفى

11 48 م.م اوالد علي اللغة الفرنسیة 3 16,15 خنیفرة الشوھاني لحسن V135812

15 1 افرني اللغة الفرنسیة 3 16,00 الناضور اتشیتشة  نور الدین S378526
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الدریوش نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

4 49 م.م ازرو اللغة الفرنسیة 3 15,95 خنیفرة أورغ زوھیر V288188

3 25 لعزیب سیدي شعایب اللغة الفرنسیة 3 15,93 صفرو ارخى تومرت CB229782

15 2 بني بویعقوب اللغة الفرنسیة 3 15,80 قلعة السراغنة التروفي عبد  الرحیم FB69379

6 14 اجطي اللغة الفرنسیة 3 15,70 قلعة السراغنة الحوات سعید Z405134

11 8 اجیو اللغة الفرنسیة 3 15,70 السعیدي احمیدة  العیون FH10097

10 2 م.م اوالد علي اللغة الفرنسیة 3 15,70 الناضور العمراوي زكریاء S491240

22 1 لعزیب سیدي شعایب اللغة الفرنسیة 3 15,60 الحسیمة بولطفار سعید Z287845

18 2 میمونت اللغة الفرنسیة 3 15,60 الناضور العطیاوي یسین S543422

18 5 لعزیب سیدي شعایب اللغة الفرنسیة 3 15,60 بولمان اوقمني حسن CB70258

32 2 تاسة اللغة الفرنسیة 3 15,50 الناضور S291256 شویشو  فرید

3 26 افرني اللغة الفرنسیة 3 15,41 سیدي قاسم شرقاوي عبد االلھ GK19379

5 4 لعزیب سیدي شعایب اللغة الفرنسیة 3 15,40 قلعة السراغنة أسمار عبد النور F469215

32 1 تاسة اللغة الفرنسیة 3 15,40 الناضور S538914 طجیو  محمد

27 3 لعزیب سیدي شعایب اللغة الفرنسیة 3 15,40 الناضور عداوي عبد الكریم  FB50528

31 2 بني ملیك اللغة الفرنسیة 3 15,40 الناضور باشاو  حمید S651905

36 1 اوردیجن بني عكي اللغة الفرنسیة 3 15,40 الناضور بن داوود  ادریس S413834

19 2 میمونت اللغة الفرنسیة 3 15,30 الناضور حولي محمد S631817
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الدریوش نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

36 27 میمونت اللغة الفرنسیة 3 15,20 بولمان البدوي حسن DA22094

22 7 لعزیب سیدي شعایب اللغة الفرنسیة 3 15,20 وجدة حریكا سعید F346684

23 1 لعزیب سیدي شعایب اللغة الفرنسیة 3 15,20 الناضور S580037 ھرنافي فؤاد

11 47 میمونت اللغة الفرنسیة 3 15,15 الفرع اإلقلیمي البیضاء فؤاد لحنین BB28851

16 2 اوردیجن بني عكي اللغة الفرنسیة 3 15,10 الناضور مشروح  محمد Z216388

1 1 میمونت اللغة الفرنسیة 3 15,10 الناضور أجراي محمد S664028

7 1 لعزیب سیدي شعایب اللغة الفرنسیة 3 15,00 قلعة السراغنة أزعوم مصطفى S663468

19 10 اوردیجن بني عكي اللغة الفرنسیة 3 15,00 فرع تازة بلحاج نبیل Z350186

26 2 بني ملیك اللغة الفرنسیة 3 15,00 الناضور S351997 غمراس محمد

40 52 میمونت اللغة الفرنسیة 3 15,00 الدغوغي محمد فرع مكناس DA63202

36 35 میمونت اللغة الفرنسیة 3 14,95 بولمان وھبي عبد القادر VA20384

39 25 میمونت اللغة الفرنسیة 3 14,90 بولمان المیر ابراھیم VA80279

39 22 میمونت اللغة الفرنسیة 3 14,90 بولمان قاضي محمد CB70050

17 9 میمونت اللغة الفرنسیة 3 14,85 بولمان الدراوي بلقاسم CB150420

31 2 امیسار اللغة الفرنسیة 3 14,80 الناضور وعلي عبد الحكیم Z293204

39 30 میمونت اللغة الفرنسیة 3 14,80 بولمان السبع موح امحمد CB84722

29 1 میمونت اللغة الفرنسیة 3 14,80 الناضور امقران محمد S588550
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الدریوش نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

40 2 اوردیجن بني عكي اللغة الفرنسیة 3 14,80 الناضور FC38854 كروج  محمد

28 1 امیسار اللغة الفرنسیة 3 14,80 الناضور القضاوي رضوان S417260

31 5 امیسار اللغة الفرنسیة 3 14,75 خریبكة مومن بوبكر FB27450

39 32 امیسار اللغة الفرنسیة 3 14,65 بولمان كموس عبد العالي CB240079

31 42 امیسار اللغة الفرنسیة 3 14,60 سیدي قاسم المریسي عبد القادر GN25962

38 55 اوردیجن بني عكي اللغة الفرنسیة 3 14,60 الخمیسات قجوان سماعیل X95101

38 45 اوردیجن بني عكي اللغة الفرنسیة 3 14,60 الخمیسات أوعیسى إقبال X301772

32 47 اوردیجن بني عكي اللغة الفرنسیة 3 14,55 خریبكة العروي عبد الحكیم WB129245
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أنفا نیابة التعیین: الدار البیضاء الكبرى  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

18 المقاوم الودیبي األمازیغیة 3 15,60 فرع مراكش اجعیطي شعیب E564437
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الحي الحسني نیابة التعیین: الدار البیضاء الكبرى  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 22 اسامة بن زید األمازیغیة 3 15,50 فرع مراكش EE185214 باكناو محمد

2 22 غاندي األمازیغیة 3 15,20 فرع مراكش تراوي عبد الرزاق E542571
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الخمیسات نیابة التعیین: الرباط - سال - زمور - زعایر جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 5 محمد الزرقطوني األمازیغیة 3 18,65 منصوري رشید فرع مكناس V198864

2 9 الشھید الحارتي األمازیغیة 3 18,10 الغزواني محمد فرع مكناس UA59961
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الرباط نیابة التعیین: الرباط - سال - زمور - زعایر جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 4 یوسف بن تاشفین األمازیغیة 3 18,80 ھري حسن فرع مكناس V198658

1 8 فاطمة الزھراء األمازیغیة 3 18,05 اخازیز مصطفى فرع مكناس VA77170
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الجدیدة نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 4 عبد المومن الموحدي األمازیغیة 2 17,00 فرع مراكش واعلي مینة EE342600

2 8 عبد الكبیر الخطیبي األمازیغیة 3 17,10 فرع مراكش بن عمي جعفر I276001
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



اسفي نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 10 لحسن واعزیز األمازیغیة 3 17,10 فرع مراكش اعوراي عبد الغاني I498315

2 8 ینایر 11 األمازیغیة 3 16,40 أكادیر داموالي لحسن JB310620
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



سیدي بنور نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 الزیاینة اللغة الفرنسیة 1 18,50 الجدیدة فاوزي لبنى M198551

2 2 اوالد عمران اللغة الفرنسیة 1 18,40 الجدیدة الجازي سعاد H179541

2 2 الجدد اللغة الفرنسیة 1 18,30 الجدیدة الزعري فتیحة M366106

2 2 الجدد اللغة الفرنسیة 1 18,30 الجدیدة بني أحود فاطمة الزھراء M460742

1 2 االمل اللغة الفرنسیة 1 18,20 الجدیدة التھامي خدیجة MA39329

3 2 المدرسة الجماعاتیة 
الجابریة

اللغة الفرنسیة 1 18,20 الجدیدة مزوزي ثوریة BJ334965

2 2 الجدد اللغة الفرنسیة 1 18,10 الجدیدة وحید وفاء M416180

1 16 المدرسة الجماعاتیة 
الجابریة

اللغة الفرنسیة 1 18,05 الفرع اإلقلیمي البیضاء حنان ماجیدي BE725997

2 2 الجدد اللغة الفرنسیة 1 18,00 الجدیدة االتاوتي زینب WA128074

2 13 الخوالدة اللغة الفرنسیة 1 18,00 الجدیدة بنرحمة ایمان M450650

2 2 اوالد جرار اللغة الفرنسیة 1 18,00 الجدیدة بوكزال حنان BH578884

3 2 المدرسة الجماعاتیة 
الجابریة

اللغة الفرنسیة 1 18,00 الجدیدة زیان الھام BK229583

1 1 المدرسة الجماعاتیة 
الجابریة

اللغة الفرنسیة 1 17,90 الجدیدة الداني السعدیة U86974

2 5 اوالد جرار اللغة الفرنسیة 1 17,90 الحمراني امنة  العیون JB112207
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



سیدي بنور نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 2 المودنین اللغة الفرنسیة 1 17,70 الجدیدة زكیري خدیجة Q176266

4 2 المودنین اللغة الفرنسیة 1 17,60 بنسلمان اشحال كریمة MA54672

1 1 حائط سلیمان اللغة الفرنسیة 1 17,60 الجدیدة عیساوي فاطمة MC32990

2 2 العبابسة اللغة الفرنسیة 1 17,60 الجدیدة فالح سمیرة MC155728

4 2 القاید التونسي اللغة الفرنسیة 1 17,40 الجدیدة أبریك لكبیرة M433458

4 13 القاید موسى اللغة الفرنسیة 1 17,40 الفرع اإلقلیمي البیضاء غزالن كراطي BH436888

3 2 الجدد اللغة الفرنسیة 1 17,40 الجدیدة سعد الدین حفیظة M272584

4 2 القاید موسى اللغة الفرنسیة 1 17,30 الجدیدة الرقیبة سمیرة HA43621

5 2 القاید التونسي اللغة الفرنسیة 1 17,30 الجدیدة نیت اومغار حیاة E546584

2 2 الجدد اللغة الفرنسیة 1 17,20 الجدیدة قاسحي جمیلة M392654

3 2 الباللة اللغة الفرنسیة 1 17,10 الجدیدة الشقرباني حنان C793178

6 2 العبابسة اللغة الفرنسیة 1 16,90 أسفي الكعبوط لطیفة JF23656

5 2 العبابسة اللغة الفرنسیة 1 16,90 الجدیدة روشدي ھنیة M445173

9 16 عمر وموسى اللغة الفرنسیة 1 16,80 الفرع اإلقلیمي البیضاء غزالن فداق BK313319

6 2 اوالد ناصر اللغة الفرنسیة 1 16,80 أسفي ھوماني ھدى H400786

2 2 الجدد اللغة الفرنسیة 1 16,60 الجدیدة نایت درا ھند Y184847

6 16 عمر وموسى اللغة الفرنسیة 1 16,40 سطات منار نوال W286918
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



سیدي بنور نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

14 14 الباللة اللغة الفرنسیة 1 16,30 الفرع اإلقلیمي البیضاء لیلى عماري BB45783
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الیوسفیة نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 الضلعة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 16,65 أسفي ابو الفتح الكوشیة H699403

1 2 سبت الخوالقة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 16,60 الجدیدة معین أسماء H480720

1 11 النواصرة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 16,25 سطات األعواني حسنى W184989

1 4 اجنان ابیھ المركزیة اللغة الفرنسیة 1 16,10 أسفي الفكروني مینة H284598

1 4 البدادغة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 16,10 أسفي اخراز لیلى BE787893

2 4 الطحارة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 16,10 أسفي التاري حنان M438464

1 4 الزازات المركزیة اللغة الفرنسیة 1 16,10 أسفي أبو نواس سمراء H410578

1 2 اجنان ابیھ المركزیة اللغة الفرنسیة 1 16,10 أسفي الواصي حسناء HA142688

1 22 البدادغة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 16,00 الفرع اإلقلیمي البیضاء خدیجة اتسلیت BK172975

2 4 الطحارة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 16,00 الجدیدة المنصور نادیة EE252001

1 1 البدادغة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 16,00 أسفي عیدة زھراء M458051

1 25 سبت الخوالقة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,90 الفرع اإلقلیمي البیضاء بشرى الرتبي D817836

3 2 الدوار الجدید المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,90 أسفي العلیوي إكرام H466004

2 22 النواصرة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,90 الفرع اإلقلیمي البیضاء مریم بوكطیب BB64006

1 1 الحرش المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,80 أسفي الحافظي بھیجة HA39705

1 10 الدوار الجدید المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,80 الخمیسات حوري حفیظة XA18210

1 2 الطحارة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,80 الجدیدة شیھب حیاة H402990
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الیوسفیة نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 3 الطحارة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,70 أسفي حمید مریم H640495

1 21 سبت الخوالقة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,50 الشوكة الزاھیة  العیون Y160726

2 22 النواصرة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,45 الفرع اإلقلیمي البیضاء ھدى موفراجي BE786857

6 2 الجوالن المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,40 أسفي القرناوي سامیة H410042

1 10 سبت الخوالقة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,30 سطات السعداني سھام HA71758

1 8 البدادغة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,30 فرع الرباط بكاري سھام Q289878

2 17 سبت الخوالقة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,30 ورزازات الصنھاجي خدیجة BK205795

1 7 الباشتا النعیمة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,25 خنیفرة العاطیفي زھرة BK180013

1 13 سبت الخوالقة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,20 سطات غیاث سعیدة TS801103

3 23 البدادغة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,20 سطات ندیر مینة W251820

3 4 الحرش المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,20 فرع تازة الرامي حسناء Z438578

4 2 الضلعة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,20 أسفي باش سلطانة E380192

3 22 اوالد معاشو المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,20 قلعة السراغنة المحافظ بدیعة WA166006

7 4 الجوالن المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,20 قلعة السراغنة بوسبولة نجاة M421205

4 2 الضلعة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,20 أسفي ماگرو صباح H180096

4 23 اوالد معاشو المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,15 الفرع اإلقلیمي البیضاء نزھة منادي T205352

3 13 اوالد معاشو المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,10 وردي حسنة القنیطرة GA104165
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الیوسفیة نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

9 4 الضلعة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,10 أسفي الشیكري بشرى H421920

7 27 الجوالن المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,10 خریبكة بنان حیاة WB140495

4 21 سیدي شیكر المركزیة اللغة الفرنسیة 1 14,90 سطات ایوب امینة W344099

5 3 اللغة الفرنسیة اوالد بوعنتر المركزیة 1 14,80 أسفي فتوح فرح H431050

5 26 اللغة الفرنسیة اوالد بوعنتر المركزیة 1 14,65 الفرع اإلقلیمي البیضاء الھام بنفائدة BJ356062

4 2 اللغة الفرنسیة اوالد بوعنتر المركزیة 1 14,55 أسفي الصالحي حنان P279656

5 15 اللغة الفرنسیة اوالد بوعنتر المركزیة 1 14,55 أسفي دغیجة عائشة H408453

5 21 اللغة الفرنسیة اوالد بوعنتر المركزیة 1 14,50 سیدي قاسم العیسوك ملیكة BJ134372

5 7 الباشتا النعیمة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 14,40 الصویرة اشنافة مینة H691158

7 4 سیدي شیكر المركزیة اللغة الفرنسیة 1 14,35 الفرع اإلقلیمي البیضاء خدیجة سمیر BH122060

13 12 اھدیل المعمورة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 14,30 طاطا السبیعي نزھة QA129163

7 23 اھدیل المعمورة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 14,30 شبراوي سارة القنیطرة BH440981

4 19 اللغة الفرنسیة اوالد بوعنتر المركزیة 1 14,30 سطات ایت ابویھ حسناء Q221721

12 26 اھدیل المعمورة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 14,20 الخمیسات لمین كوثر AB539970

6 2 الضلعة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 14,05 أسفي محسن آمینة H240034

8 21 اھدیل المعمورة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 14,05 سطات فرادي رجاء W338161

5 2 الباشتا النعیمة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 14,00 أسفي الفتوك كنزة H450156
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الیوسفیة نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

9 23 اھدیل المعمورة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 13,90 الفرع اإلقلیمي البیضاء حمیدة الھكسوس SH62737

13 25 الفضاضلة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 13,75 الفرع اإلقلیمي البیضاء شیماء بوكنصة AB638835

10 4 الفضاضلة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 13,70 الصویرة الضمیري عزیزة M380147

12 29 الباشتا النعیمة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 13,65 خریبكة ملوكي وصال Q268390

11 13 الحسینات المركزیة اللغة الفرنسیة 1 13,55 سطات الكنوني الزھرة WA68259

5 4 الضلعة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 13,50 الصویرة مقداش حفیظة H265270

14 24 الباشتا النعیمة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 13,30 طنجة بولھوال سلوى ZT83063

12 25 الباشتا النعیمة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 13,20 الخمیسات دیان دنیا AB526139

11 15 الباشتا النعیمة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 13,15 سطات اللویز حبیبة GN65333

12 3 الحسینات المركزیة اللغة الفرنسیة 1 13,10 الصویرة الطیباوي حنان H427631

6 24 اوالد العیاشي المركزیة اللغة الفرنسیة 1 13,00 الفرع اإلقلیمي البیضاء ھودة الفرساوي QB12972

5 16 اوالد العیاشي المركزیة اللغة الفرنسیة 1 13,00 أسفي واكریم لبنى H486835

13 2 الحسینات المركزیة اللغة الفرنسیة 1 12,90 الصویرة بنویني نادیة H416486

10 3 الحسینات المركزیة اللغة الفرنسیة 1 12,90 أسفي خوالفي نعیمة H312773

13 21 الفضاضلة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 12,70 ھونكة نعیمة القنیطرة G253284

12 19 اوالد العیاشي المركزیة اللغة الفرنسیة 1 12,35 قلعة السراغنة مخلوف حفیظة MA62528

12 4 اوالد العیاشي المركزیة اللغة الفرنسیة 1 12,10 قلعة السراغنة الجراري حبیبة IB69936
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الیوسفیة نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

12 2 الفضاضلة المركزیة اللغة الفرنسیة 1 10,90 الصویرة باكي حفیظة H267033

8 16 الباشتا النعیمة المركزیة اللغة الفرنسیة 2 18,80 الجدیدة لغزل زینة BB73397

6 4 الكعدة المركزیة اللغة الفرنسیة 2 18,60 الجدیدة محبوبي مریم H488101

13 4 الحسینات المركزیة اللغة الفرنسیة 2 18,40 الجدیدة كعواش جلیلة M480034

15 4 الباشتا النعیمة المركزیة اللغة الفرنسیة 2 18,40 الجدیدة شكران عائشة M275948

13 2 الكعدة المركزیة اللغة الفرنسیة 2 18,20 الجدیدة غابة ھند M505619

13 4 الفضاضلة المركزیة اللغة الفرنسیة 2 18,20 الجدیدة مزیان بوشرى M257500

10 4 الفضاضلة المركزیة اللغة الفرنسیة 2 18,20 الجدیدة احمیز مریم M463330

14 2 الحسینات المركزیة اللغة الفرنسیة 2 18,20 الجدیدة بوزید زینب MC209526

14 4 اوالد العیاشي المركزیة اللغة الفرنسیة 2 18,00 الجدیدة المنلري حنان M97641

18 3 اوالد العیاشي المركزیة اللغة الفرنسیة 2 18,00 الجدیدة اعبد سناء M501718

13 4 الكعدة المركزیة اللغة الفرنسیة 2 18,00 الجدیدة الھداج نادیة H158408

18 4 اوالد العیاشي المركزیة اللغة الفرنسیة 2 18,00 الجدیدة سمكاوي جھاد M417376

15 6 اوالد العیاشي المركزیة اللغة الفرنسیة 2 18,00 الجدیدة طوھاري كریمة JB399383

19 3 الكعدة المركزیة اللغة الفرنسیة 2 17,90 الجدیدة مرزاق أسماء M494215

18 17 الكعدة المركزیة اللغة الفرنسیة 2 17,90 بنسلمان اسعاد امال T180701

17 26 الكعدة المركزیة اللغة الفرنسیة 2 17,90 بنسلمان حمراوي نعیمة TA34890
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الیوسفیة نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

14 3 الكعدة المركزیة اللغة الفرنسیة 2 17,90 الجدیدة نجماوي حنان M381906

15 23 الكعدة المركزیة اللغة الفرنسیة 2 17,85 الفرع اإلقلیمي البیضاء نادیة شاغل BH164202

15 5 الكعدة المركزیة اللغة الفرنسیة 2 17,80 الجدیدة األشكار السعدیة T182261
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 3 مركزیة  ایت حلوان اللغة الفرنسیة 1 15,50 بني مالل العسري لیلى I355703

2 3 سیدي عزیز المركزیة  اللغة الفرنسیة 1 15,30 بني مالل باھوم نعیمة I344862

2 3 أشكول المركزیة اللغة الفرنسیة 1 14,80 بني مالل أیت لحسن مریم I315838

1 7 مركزیة ایت منصور اللغة الفرنسیة 1 14,70 وجدة بلحرمة سمیرة FA126062

1 3 سیدي عزیز المركزیة  اللغة الفرنسیة 1 14,30 بني مالل الجدید بدیعة I233253

2 3 واولى  اللغة الفرنسیة 1 14,30 بني مالل العلمي حنان I399538

2 21 سیدي عزیز المركزیة  اللغة الفرنسیة 1 14,20 فرع الرباط أمغار نادیة CB183402

3 3 مركزیة انركي اللغة الفرنسیة 1 14,20 بني مالل بیروك مریم GM129587

3 2 واولى  اللغة الفرنسیة 1 13,80 بني مالل أقدیم فدوى U152319

4 11 مركزیة تغبوال اللغة الفرنسیة 1 13,70 بني مالل لموري سمیرة I398140

3 3 واولى  اللغة الفرنسیة 1 13,60 بني مالل اھالل لبنى I668934

2 3 واولى  اللغة الفرنسیة 1 13,30 بني مالل البصري سناء I641590

4 3 مركزیة تغبوال اللغة الفرنسیة 1 13,10 بني مالل شراف ناعیمة I337451

2 2 مركزیة تزكي اللغة الفرنسیة 1 12,50 بني مالل أوسو مریم IA98388

2 26 مركزیة وازنت اللغة الفرنسیة 2 18,00 بنسلمان رضواني عتیقة TA86681

1 7 مركزیة تیدیلي اللغة الفرنسیة 2 17,60 الحمزاوي شامة  العیون I303715

2 26 مركزیة تیدیلي اللغة الفرنسیة 2 17,00 الجدیدة عماد وداد M463911
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 26 مركزیة تكندافت اللغة الفرنسیة 2 16,65 الفرع اإلقلیمي البیضاء زینب أجبیر BE696681

4 34 مركزیة وازنت اللغة الفرنسیة 2 16,46 صفرو بوطاھر نعیمة CB47364

5 6 مركزیة تكندافت اللغة الفرنسیة 2 16,30 طاطا شرقاوي خدیجة I662623

5 3 مركزیة ایت منصور اللغة الفرنسیة 2 16,20 طاطا دھاب ھاجر I674390

2 15 مركزیة تغزى اللغة الفرنسیة 2 16,20 خنیفرة محمادي حاكیمة V107168

3 40 مركزیة  زمط اللغة الفرنسیة 2 16,20 فرع الرباط عبد النور ابتسام AA31597

6 26 مركزیة تغبوال اللغة الفرنسیة 2 16,15 الفرع اإلقلیمي البیضاء لیلى الواضح TA95027

4 26 مركزیة تغبوال اللغة الفرنسیة 2 16,00 قلعة السراغنة نصیر بوشرة MC206577

2 22 مركزیة ایت منصور اللغة الفرنسیة 2 15,90 طاطا الحبیب الزوھرة I264333

6 3 أنالتف اللغة الفرنسیة 2 15,90 طاطا فدادي مریم I682766

3 23 مركزیة سكاط اللغة الفرنسیة 2 15,85 خریبكة علیجات حلیمة Q260011

4 6 ایت احساین اللغة الفرنسیة 2 15,80 خریبكة سالمي لیلى Q262030

4 30 أنالتف اللغة الفرنسیة 2 15,80 خنیفرة باجي مالیكة V202050

2 9 مركزیة  زمط اللغة الفرنسیة 2 15,75 خنیفرة حدوش مریم V86744

3 9 مركزیة سكاط اللغة الفرنسیة 2 15,75 خنیفرة المان فاطمة V185433

5 6 مركزیة ایت منصور اللغة الفرنسیة 2 15,70 طاطا صابر سلیمة I686715

3 23 مركزیة سكاط اللغة الفرنسیة 2 15,60 خریبكة بیاز سناء Q284482
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

8 8 مركزیة اباشكو اللغة الفرنسیة 2 15,50 طاطا الھابي نجاة I487604

1 4 مركزیة ازالك اللغة الفرنسیة 2 15,40 طاطا بومسري حیاة IC26187

7 2 مركزیة تغزى اللغة الفرنسیة 2 15,40 بني مالل بیطس مریم I686601

7 38 مركزیة المسا اللغة الفرنسیة 2 15,40 الخمیسات الخزاعي رابحة WB52914

8 15 أنالتف اللغة الفرنسیة 2 15,40 طاطا ھیشام لیلى IB23618

9 3 أنالتف اللغة الفرنسیة 2 15,30 بني مالل سلیم مینة I424058

2 21 مركزیة سكاط اللغة الفرنسیة 2 15,30 خریبكة فكار غزالن WA149149

2 18 مركزیة تغزى اللغة الفرنسیة 2 15,30 خنیفرة وھاب ورضیة V197107

5 2 مركزیة وازنت اللغة الفرنسیة 2 15,30 بني مالل یوسفي مریم IA115117

7 3 مركزیة المسا اللغة الفرنسیة 2 15,30 طاطا ھریم صباح I520671

6 31 مركزیة اباشكو اللغة الفرنسیة 2 15,20 خریبكة تیخي احالم Q252373

9 2 مركزیة سرمت اللغة الفرنسیة 2 15,20 بني مالل اخرماز ابتسام I687166

9 21 أنالتف اللغة الفرنسیة 2 15,10 فرع الرباط االدریسي جمیلة AB264061

5 26 مركزیة المسا اللغة الفرنسیة 2 15,05 سطات الدیاني زینب W346491

6 3 مركزیة وازنت اللغة الفرنسیة 2 15,00 طاطا بدى رجاء I666732

5 29 مركزیة وازنت اللغة الفرنسیة 2 15,00 الریاح إیمان فرع مكناس D735895

8 10 مركزیة خالد اللغة الفرنسیة 2 14,94 خنیفرة بادو مریمة V145005
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

6 3 مركزیة تیزي نوبادو اللغة الفرنسیة 2 14,90 طاطا أرباح ابتسام I539398

8 3 مركزیة وازنت اللغة الفرنسیة 2 14,90 بني مالل العمري حسناء ID13497

3 3 مركزیة وازنت اللغة الفرنسیة 2 14,80 بني مالل زازیة حیاة I497933

2 3 مركزیة  افران اللغة الفرنسیة 2 14,80 طاطا علوان نادیة I538354

13 3 أنالتف اللغة الفرنسیة 2 14,70 بني مالل شكیبي كریمة I509291

7 41 مركزیة المسا اللغة الفرنسیة 2 14,70 سیدي قاسم لكموز نوال GK85011

7 3 مركزیة المسا اللغة الفرنسیة 2 14,60 بني مالل ابكیر عائشة IB61570

6 26 أنالتف اللغة الفرنسیة 2 14,60 توكي حسناء القنیطرة G528950

4 3 مركزیة وازنت اللغة الفرنسیة 2 14,60 بني مالل ضبشي منار IA99830

9 3 مركزیة  افران اللغة الفرنسیة 2 14,60 بني مالل وجیط سھام Q272313

1 1 مركزیة  زاویة احنصال اللغة الفرنسیة 2 14,50 بني مالل الحساني حسناء IC14486

12 9 مركزیة وازنت اللغة الفرنسیة 2 14,50 طاطا ھاجر فاطمة QB12936

7 3 مركزیة المسا اللغة الفرنسیة 2 14,40 بني مالل وحدیف مونا I238553

9 3 مركزیة  افران اللغة الفرنسیة 2 14,30 بني مالل شعلي جیھان I661634

7 1 مركزیة وازنت اللغة الفرنسیة 2 14,20 بني مالل بزھاري كریمة I683270

2 32 مركزیة المسا اللغة الفرنسیة 2 14,20 طنجة ناھي فاطمة T188950

6 34 مركزیة المسا اللغة الفرنسیة 2 14,15 سطات الواسعي فاطمة WA175958
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

9 1 مركزیة  افران اللغة الفرنسیة 2 14,10 بني مالل بوح فاطمة I462841

4 1 مركزیة ازالك اللغة الفرنسیة 2 14,10 بني مالل بركة نورة IB141769

9 8 مركزیة سرمت اللغة الفرنسیة 2 14,00 بني مالل تضحك رجاء i664332

11 1 مركزیة خالد اللغة الفرنسیة 2 13,90 بني مالل وحمني ملیكة I516622

8 3 مركزیة روكلت اللغة الفرنسیة 2 13,80 بني مالل دشري فاطمة IB26591

11 3 مركزیة المسا اللغة الفرنسیة 2 13,70 بني مالل مرتضى ابتسام IB167630

11 1 مركزیة خالد اللغة الفرنسیة 2 13,60 بني مالل بسین فاطمة I463771

7 3 مركزیة وازنت اللغة الفرنسیة 2 13,50 بني مالل مباكر عتیقة IB107323

9 35 مركزیة اباشكو اللغة الفرنسیة 2 13,50 بني مالل الساري أمال Q285800

9 3 مركزیة اباشكو اللغة الفرنسیة 2 13,50 بني مالل یامین زینب IB26617

5 6 مركزیة خالد اللغة الفرنسیة 2 13,30 بني مالل المكاوي جمیلة ID6919

8 1 مركزیة المسا اللغة الفرنسیة 2 13,20 بني مالل إعلمو فاطمة IC56632

1 1 مركزیة اسوال اسقیفن اللغة الفرنسیة 2 13,10 بني مالل سداد كوثر I511858

7 3 مركزیة المسا اللغة الفرنسیة 2 13,00 بني مالل دكیري فاطمة IB77764

8 1 مركزیة سرمت اللغة الفرنسیة 2 12,85 بني مالل الزھراوي فاطمة الزھراء IA115873

7 3 مركزیة تیزي نوبادو اللغة الفرنسیة 2 12,70 بني مالل الرامي كریمة IA38091

9 3 مركزیة ایت امزالط اللغة الفرنسیة 2 12,70 بني مالل رحیمي إلھام IB180325
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

7 34 مركزیة سرمت اللغة الفرنسیة 2 12,70 فرع الرباط ایت ایھي مریم AD181496

1 2 مركزیة خالد اللغة الفرنسیة 2 12,55 بني مالل الخدالوي فاطمة QA28041

8 28 مركزیة سرمت اللغة الفرنسیة 2 12,45 سطات العطار حنان WA94487

8 11 مركزیة المسا اللغة الفرنسیة 2 12,30 بني مالل الفیداح ھند Q281765

4 7 مركزیة المسا اللغة الفرنسیة 2 12,30 بني مالل النماوي فاطمة الزھراء I381168

14 3 مركزیة سرمت اللغة الفرنسیة 2 12,30 بني مالل شرفي رابحة I638984

6 2 مركزیة خالد اللغة الفرنسیة 2 12,25 بني مالل زحاف مریم I556358

14 3 مركزیة انركي اللغة الفرنسیة 2 11,85 بني مالل مولخیل ابتسام I479441

7 30 مركزیة اباشكو اللغة الفرنسیة 2 11,40 فرع الرباط النوعمي حسنیة A728202

6 1 مركزیة اباشكو اللغة الفرنسیة 2 11,35 بني مالل الماموني حنان IB132252

7 11 مركزیة ازالك اللغة الفرنسیة 2 10,70 بني مالل التدالي ھند Q287057

5 39 مركزیة اباشكو اللغة الفرنسیة 3 17,90 بنسلمان الداودي احمد CB152081

16 7 مركزیة إكیس اللغة الفرنسیة 3 17,60 بنسلمان باكر منیر TA84841

15 8 مركزیة تیزي نوبادو اللغة الفرنسیة 3 17,40 بنسلمان الرحاوي عبدالعزیز I350804

9 44 مركزیة اباشكو اللغة الفرنسیة 3 17,40 فتحي انوار  العیون SH125217

15 26 ایت احساین اللغة الفرنسیة 3 17,05 الفرع اإلقلیمي البیضاء محمد بوزكري C633975

4 26 مركزیة ازالك اللغة الفرنسیة 3 17,00 الجدیدة الدوش مصطفى H209891
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 27 ایت احساین اللغة الفرنسیة 3 16,60 خریبكة التیفافي سعید Q181367

16 17 مركزیة إكیس اللغة الفرنسیة 3 16,50 بنسلمان بوصي مصطفى TA84633

16 42 مركزیة انركي اللغة الفرنسیة 3 16,46 صفرو مراشي محمد CB41649

18 35 مركزیة ایت امزالط اللغة الفرنسیة 3 16,40 خنیفرة اغواغ رشید V208768

1 1 ایت احساین اللغة الفرنسیة 3 16,30 طاطا الھباري عبد هللا I354117

11 10 ایت احساین اللغة الفرنسیة 3 16,20 طاطا عكي عبد القادر UA19029

11 1 مركزیة اباشكو اللغة الفرنسیة 3 16,20 طاطا علوي عبد الرحمان IA118086

16 24 ایت احساین اللغة الفرنسیة 3 16,15 الفرع اإلقلیمي البیضاء مصطفى بوتازیت ID34326

15 4 مركزیة اباشكو اللغة الفرنسیة 3 16,10 طاطا الشتاشني محمد I599809

5 1 مركزیة إكیس اللغة الفرنسیة 3 15,90 بني مالل ابرطع محمد IC33429

11 43 مركزیة إكیس اللغة الفرنسیة 3 15,90 رفیع عبد هللا  العیون SH144423

17 12 مركزیة انركي اللغة الفرنسیة 3 15,70 خنیفرة ملكي شفیق V247396

16 42 مركزیة انركي اللغة الفرنسیة 3 15,60 صفرو اكوجیل عبد الحكیم CB254250

11 27 مركزیة ازالك اللغة الفرنسیة 3 15,40 خریبكة بوعلي یونس Q204234

13 29 مركزیة تسكنت اللغة الفرنسیة 3 15,33 صدیقي عبد السالم فرع مكناس VA71801

8 38 مركزیة ازالك اللغة الفرنسیة 3 15,30 فرع الرباط الشریفي یاسین DJ3540

12 35 مركزیة ازالك اللغة الفرنسیة 3 15,30 الخمیسات بیتش محمد X140856
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

14 35 مركزیة انركي اللغة الفرنسیة 3 15,20 الخمیسات الكرومي بیالل X278520

7 23 مركزیة ایت امزالط اللغة الفرنسیة 3 15,20 خنیفرة الحامیدي عبدالنبي V184448

17 5 مركزیة ایت امزالط اللغة الفرنسیة 3 15,15 بني مالل سموري عثمان I229736

15 3 مركزیة روكلت اللغة الفرنسیة 3 15,10 بني مالل اودرى عزیز I621084

17 36 مركزیة روكلت اللغة الفرنسیة 3 15,10 الخمیسات اعزیزي اسماعیل X154558

10 1 مركزیة روكلت اللغة الفرنسیة 3 15,10 بني مالل عیسوي محمد I340726

17 3 مركزیة ایت امزالط اللغة الفرنسیة 3 15,10 بني مالل لدماوي محمد I424961

16 29 ایت احساین اللغة الفرنسیة 3 15,00 فرع الرباط الغالوي محمد W138303

12 33 مركزیة ازالك اللغة الفرنسیة 3 15,00 الخمیسات المحجوب خالد XA32679

13 49 مركزیة ایت موسى اللغة الفرنسیة 3 15,00 سیدي قاسم بوكرین اشرف GA143245

18 26 مركزیة ایت امزالط اللغة الفرنسیة 3 15,00 الراشیدیة ھموري محمد VA93163

17 32 مركزیة ایت امزالط اللغة الفرنسیة 3 14,95 سیدي قاسم كعوان محمد GA74232

13 30 مركزیة تسكنت اللغة الفرنسیة 3 14,93 األنصاري البصوري فرع مكناس UC11148

18 42 مركزیة ایت امزالط اللغة الفرنسیة 3 14,90 فرع الرباط القصبي جواد GK94788

13 45 مركزیة ایت موسى اللغة الفرنسیة 3 14,90 سیدي قاسم خي محمد GM43241

16 3 مركزیة ایت امزالط اللغة الفرنسیة 3 14,80 بني مالل البشیري عبد الصمد I670458

17 13 مركزیة إكیس اللغة الفرنسیة 3 14,80 تزنیت زني احمد JA95262
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

21 6 مركزیة ایت موسى اللغة الفرنسیة 3 14,75 طاطا اسالیلي المصطفى IB121492

9 2 مركزیة  زاویة احنصال اللغة الفرنسیة 3 14,75 بني مالل واعدي اسماعیل I643552

14 10 مركزیة ایت موسى اللغة الفرنسیة 3 14,74 خنیفرة امحروش لحسن V65964

18 1 مركزیة إكیس اللغة الفرنسیة 3 14,70 بني مالل أوبولي عمر IA31517

23 11 مركزیة إكیس اللغة الفرنسیة 3 14,70 طاطا عمري الحوسین JF37097

15 3 مركزیة روكلت اللغة الفرنسیة 3 14,70 بني مالل موساوي عزالدین IB40012

10 3 مركزیة إكیس اللغة الفرنسیة 3 14,65 بني مالل الطاھیري محمد ID17068

20 40 مركزیة تسكنت اللغة الفرنسیة 3 14,60 أسفي اركیزة رضوان H306083

24 3 مركزیة تاركا اللغة الفرنسیة 3 14,60 بني مالل فرحي خالد IA41502

15 42 مركزیة إكیس اللغة الفرنسیة 3 14,60 خریبكة والحاج ھشام I411152

13 1 مركزیة  زاویة احنصال اللغة الفرنسیة 3 14,40 بني مالل الوالي أحمد IA14238

15 5 مركزیة ایت مكون اللغة الفرنسیة 3 14,40 قلعة السراغنة أیور عبد الغني I356676

12 21 مركزیة إكیس اللغة الفرنسیة 3 14,40 الواطي سمیر فرع مكناس D460157

24 37 مركزیة تاركا اللغة الفرنسیة 3 14,30 فرع الرباط القشیري صالح الدین AB631644

16 1 مركزیة ایت موسى اللغة الفرنسیة 3 14,30 طاطا المھاوي زكریاء IA111590

17 33 مركزیة إكیس اللغة الفرنسیة 3 14,30 الخمیسات الزراري سعید XA8340

23 43 مركزیة تاركا اللغة الفرنسیة 3 14,25 الفرع اإلقلیمي البیضاء خالد عبید BJ377860
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

27 21 مركزیة اسوال اسقیفن اللغة الفرنسیة 3 14,15 خنیفرة اقشوع محمد V112845

26 3 مركزیة  زاویة احنصال اللغة الفرنسیة 3 14,10 بني مالل یونسي المصطفى IB71906

15 38 مركزیة اسوال اسقیفن اللغة الفرنسیة 3 14,10 قلعة السراغنة سراج الدین محمد M431194

24 51 مركزیة تاركا اللغة الفرنسیة 3 14,05 فرع الرباط قشاش یاسین AA26159

27 27 مركزیة  زاویة احنصال اللغة الفرنسیة 3 14,05 بولمان لحكیم محمد CB36870

1 1 مركزیة  زاویة احنصال اللغة الفرنسیة 3 14,00 بني مالل بن سعید محمد I529730

9 36 مركزیة ایت تملیل اللغة الفرنسیة 3 14,00 خریبكة اقرمیم سالم PB88352

24 46 مركزیة تاركا اللغة الفرنسیة 3 13,95 فاس الكبریتي ودیع CC19365

23 48 مركزیة تاركا اللغة الفرنسیة 3 13,95 الفرع اإلقلیمي البیضاء حمزة الفتیحي BB46323

26 40 مركزیة اسوال اسقیفن اللغة الفرنسیة 3 13,90 خریبكة الشویتر عبدالسالم Q221313

23 1 مركزیة  زاویة احنصال اللغة الفرنسیة 3 13,90 بني مالل األنوار المصطفى JB372759

26 3 مركزیة ایت موسى اللغة الفرنسیة 3 13,90 بني مالل الفاللي أحمد IA13735

20 1 مركزیة ایت موسى اللغة الفرنسیة 3 13,90 بني مالل القرشي المولودي IB125576

24 39 مركزیة تاركا اللغة الفرنسیة 3 13,85 فاس المعتصم رشید C403749

13 45 مركزیة ایت موسى اللغة الفرنسیة 3 13,80 سیدي قاسم حاجي یوسف GN119471

22 13 مركزیة تاركا اللغة الفرنسیة 3 13,80 الراشیدیة باحیدى علي VA17422

24 3 مركزیة ایت تملیل اللغة الفرنسیة 3 13,75 بني مالل عالوي عالي IA108348
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

26 8 مركزیة تاركا اللغة الفرنسیة 3 13,73 الراشیدیة عدلي یوسف U137642

23 3 مركزیة ایت تملیل اللغة الفرنسیة 3 13,70 بني مالل أوزوكاغ علي IA88344

15 3 تیغانمین المركزیة اللغة الفرنسیة 3 13,70 بني مالل فھیم خلیفة I520456

27 22 مركزیة ایت موسى اللغة الفرنسیة 3 13,60 الحسیمة نعیمة عمر C974501

27 21 مركزیة اسوال اللغة الفرنسیة 3 13,60 فرع الرباط فخصي عصام AB264059

11 1 مركزیة ایت تملیل اللغة الفرنسیة 3 13,50 بني مالل تغرغیست حسن I211151

21 34 مركزیة ایت تملیل اللغة الفرنسیة 3 13,50 تطوان العمراني محمد LF14992

21 35 مركزیة ایت تملیل اللغة الفرنسیة 3 13,50 الخمیسات بنواحي احمد X161757

1 1 تیغانمین المركزیة اللغة الفرنسیة 3 13,45 بني مالل بنسعید أحمد I529727

26 3 مركزیة اسوال اسقیفن اللغة الفرنسیة 3 13,40 بني مالل إغزافن عبد المجید I660964

28 3 مركزیة اسوال اسقیفن اللغة الفرنسیة 3 13,40 بني مالل البھي أنس IA101784

14 50 مركزیة اسوال اللغة الفرنسیة 3 13,40 سیدي قاسم جفریوي ادریس GK37663

11 43 تیغانمین المركزیة اللغة الفرنسیة 3 13,40 وجدة الطیرش ولید F527184

26 34 مركزیة اسوال اسقیفن اللغة الفرنسیة 3 13,40 الراشیدیة العمراني انوار U166907

23 10 مركزیة تسكنت اللغة الفرنسیة 3 13,33 مستعید خالد فرع مكناس V204701

14 1 تیغانمین المركزیة اللغة الفرنسیة 3 13,30 بني مالل تاقي ابراھیم I374263

27 42 مركزیة ایت تملیل اللغة الفرنسیة 3 13,30 طنجة الصالح یوسف C517397
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

28 30 مركزیة ایت مكون اللغة الفرنسیة 3 13,30 بولمان بوطیبي محمد امعنان CB177809

26 1 مركزیة اسوال اسقیفن اللغة الفرنسیة 3 13,30 بني مالل ولھریش محمد IA37897

27 42 مركزیة ایت تملیل اللغة الفرنسیة 3 13,20 طنجة بنعلي أحمـد KA15355

13 61 مركزیة تسكنت اللغة الفرنسیة 3 13,20 بوعتاتة وتیق فرع مكناس DA29673

13 19 مركزیة تاركا اللغة الفرنسیة 3 13,20 فرع الرباط ھدلي یوسف AB613500

28 27 مركزیة تسكنت اللغة الفرنسیة 3 13,20 الحسیمة المحمادي حسن R272558

13 51 مركزیة تسكنت اللغة الفرنسیة 3 13,20 یوسفي عبد الواحد فرع مكناس V136131

14 3 تیغانمین المركزیة اللغة الفرنسیة 3 13,10 بني مالل قوسي محمد I513651

26 44 مركزیة تسكنت اللغة الفرنسیة 3 13,10 تطوان بن ھمیج سعید LG16836

31 43 مركزیة  تغیغیت زناتي اللغة الفرنسیة 3 13,10 الحسیمة اعلیلوش عبد المالك R258705

29 48 مركزیة ایت تملیل اللغة الفرنسیة 3 13,10 فاس اإلبراھیمي المفضل C696348

31 43 مركزیة  تغیغیت زناتي اللغة الفرنسیة 3 13,10 الحسیمة الكبیر نجیم S578339

23 47 مركزیة م/م مكداز اللغة الفرنسیة 3 13,10 بني مالل شرفوي اسماعیل I685966

9 48 مركزیة اسوال اسقیفن اللغة الفرنسیة 3 13,05 قلعة السراغنة طالبي أیوب MA98761

24 36 مركزیة اسوال اللغة الفرنسیة 3 13,00 العرائش بوفراش كمال GN119503

31 31 مركزیة  تغیغیت زناتي اللغة الفرنسیة 3 13,00 الحسیمة الفاطمي محمد F404126

28 41 مركزیة ایت مكون اللغة الفرنسیة 3 13,00 الحسیمة انعیمة محمد C289036
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

22 3 مركزیة توفغین اللغة الفرنسیة 3 13,00 بني مالل صابر جمال P149423

10 46 مركزیة م/م مكداز اللغة الفرنسیة 3 12,95 خریبكة الزوینا صالح GM137064

31 49 مركزیة  تغیغیت زناتي اللغة الفرنسیة 3 12,90 الحسیمة اوعیسى محمد S531996

21 1 مركزیة ایت مكون اللغة الفرنسیة 3 12,90 بني مالل بوغانیم عبد الرحیم IB125667

25 1 مركزیة ایت مكون اللغة الفرنسیة 3 12,90 بني مالل بویكدارن محمد I490184

31 50 مركزیة  تغیغیت زناتي اللغة الفرنسیة 3 12,90 الحسیمة حمامي زھیر S367195

31 38 مركزیة  تغیغیت زناتي اللغة الفرنسیة 3 12,80 الحسیمة المرابط احمد S205849

25 31 مركزیة ایت مكون اللغة الفرنسیة 3 12,80 الخمیسات بیرش عبد هللا X282012

30 47 مركزیة ایت مكون اللغة الفرنسیة 3 12,80 العرائش الخروبي المختار LB44060

29 37 مركزیة  تغیغیت زناتي اللغة الفرنسیة 3 12,75 فاس العزاب حمزة CD241883

39 مركزیة اسوال اللغة الفرنسیة 3 12,70 سیدي قاسم الصریدي ادریس GN121902

30 55 مركزیة ایت مكون اللغة الفرنسیة 3 12,70 الحسیمة یسغاوي بنیونس FB43036

27 49 مركزیة م/م مكداز اللغة الفرنسیة 3 12,67 الطیبي محمد فرع مكناس D942386

31 40 مركزیة اسوال اسقیفن اللغة الفرنسیة 3 12,60 طنجة الدواي الخلیل LA94784

2 48 مركزیة اسوال اللغة الفرنسیة 3 12,50 امریاح محمد  كلمیم SH145551

28 51 مركزیة م/م مكداز اللغة الفرنسیة 3 12,50 العرائش ھاللي شركي محمد فاروق LB44538

34 58 مركزیة اسوال اسقیفن اللغة الفرنسیة 3 12,40 فاس بنحلیمة جواد CD131993

132/207

نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

23 36 مركزیة اسوال اسقیفن اللغة الفرنسیة 3 12,40 فرع الرباط عودو مصطفى XA76515

8 1 مركزیة م/م مكداز اللغة الفرنسیة 3 12,40 بني مالل كنبور عبد الغفور I654796

31 12 مركزیة توفغین اللغة الفرنسیة 3 12,40 بني مالل العیدي عزیز IA16441

26 50 مركزیة توفغین اللغة الفرنسیة 3 12,35 وجدة درویش عبد هللا FH38123

36 33 مركزیة توفغین اللغة الفرنسیة 3 12,35 بولمان العمیمي محمد CB73371

21 57 مركزیة تسلنت نومدیوال اللغة الفرنسیة 3 12,35 فرع تازة الدحماني عبد االاله Z370752

25 48 مركزیة م/م مكداز اللغة الفرنسیة 3 12,30 الحسیمة عبدوس عبد الحق F616263

3 1 مركزیة تسلنت نومدیوال اللغة الفرنسیة 3 12,30 بني مالل كوكي فیصل I621874

37 53 مركزیة تسلنت نومدیوال اللغة الفرنسیة 3 12,30 الحسیمة قالش ادریس S418824

31 1 مركزیة م/م مكداز اللغة الفرنسیة 3 12,30 بني مالل ایت سوس حمید I209867

34 44 مركزیة تسلنت نومدیوال اللغة الفرنسیة 3 12,20 العرائش الكنوني محمد العربي LA111341

30 21 مركزیة تسلنت نومدیوال اللغة الفرنسیة 3 12,20 فاس طمیني عبدالناصر C464390

28 55 مركزیة تسلنت نومدیوال اللغة الفرنسیة 3 12,15 وجدة لوكیلي نصیر S678819

28 53 مركزیة تسلنت نومدیوال اللغة الفرنسیة 3 12,15 وجدة حداد رشید F737097

17 60 مركزیة اسوال اللغة الفرنسیة 3 12,06 لخلیفي محمد فرع مكناس D504112

23 56 مركزیة تسلنت نومدیوال اللغة الفرنسیة 3 12,00 تطوان الكنكسي خالد LC44843

29 35 مركزیة تسلنت نومدیوال اللغة الفرنسیة 3 11,90 الحسیمة التزاني اسماعیل AB115965
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

10 53 مركزیة اسوال اللغة الفرنسیة 3 11,80 وجدة برعیش محمد Z292504

38 40 مركزیة اسوال اللغة الفرنسیة 3 11,80 فرع الرباط بطل ھشام A380614

34 46 مركزیة اسوال اللغة الفرنسیة 3 11,75 وجدة المعیوف ھشام F535615

39 51 مركزیة اسوال اللغة الفرنسیة 3 11,70 الحسیمة السقالي محمد S674568
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



بني مالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 5 ناوور اللغة الفرنسیة 1 15,90 خریبكة سجیب سمیرة Q204161

2 1 مركزیة بن شرو اللغة الفرنسیة 1 15,85 طاطا شقوري نادیة IA86266

1 2 م/م تنكارف اللغة الفرنسیة 1 15,80 طاطا الرابح نجاة IB53283

3 19 م/م تنكارف اللغة الفرنسیة 1 15,65 قلعة السراغنة شھادي بوشرة Q171690

1 4 م. الصومعة األمازیغیة 3 18,90 اعفیر محمد فرع مكناس V183135

2 5 م اوالد امبارك المستقلة األمازیغیة 3 18,20 بقالي محمد فرع مكناس V132608

3 4 مدرسة سیدي جابر األمازیغیة 3 18,20 تودي محمد فرع مكناس V107246
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الفقیھ بنصالح نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 مركزیة أوالد عیسى الواد اللغة الفرنسیة 1 18,30 الجدیدة المباركي جمیلة M384562

2 3 مركزیة تارماست اللغة الفرنسیة 1 16,90 الیوسفي محجوبة  العیون QA91749

2 20 مركزیةالشھب اللغة الفرنسیة 1 16,70 بنسلمان الحفیان رجاء TA102938

1 8 مركزیةالشھب اللغة الفرنسیة 1 16,30 سطات ابورزق كنزة W126638

136/207

نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



مكناس نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 عبد هللا علوي المدغري األمازیغیة 2 18,60 اعضوش ملیكة فرع مكناس V133792

1 1 یوسف بن تاشفین األمازیغیة 2 18,60 فھیم حسناء فرع مكناس V274867

3 1 الخنساء األمازیغیة 2 18,40 غزالوي حلیمة فرع مكناس V122747

4 1 عقبة بن نافع األمازیغیة 2 18,35 اعیساوي حنان فرع مكناس D558654
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الحاجب نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 5 ایت وخلفن اللغة الفرنسیة 1 17,46 صفرو بوشفر ابتسام CB168909

1 2 ایت وخلفن اللغة الفرنسیة 1 17,20 الجدیدة سماوي خدیجة QA135030
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الرشیدیة نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 7 تافراوت الجدیدة اللغة الفرنسیة 1 16,80 عباسي عائشتو  كلمیم JA91266

1 1 اغف نغیر اللغة الفرنسیة 1 15,53 الراشیدیة ایت حساین عائشة U123635

1 1 عین العاطي 1 األمازیغیة 2 17,80 العمراوي فاطمة فرع مكناس UC38486

2 6 ابن رشد األمازیغیة 3 18,40 بوركي ابراھیم فرع مكناس U88040
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



افران نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 4 أكدال اللغة الفرنسیة 1 17,46 صفرو بن صدیق خدیجة AD28908

1 1 أكدال اللغة الفرنسیة 1 16,60 خنیفرة اكاو سعیدة V187125

1 20 سنوال اللغة الفرنسیة 1 16,26 صفرو لكحل الزھرة CB212984

1 4 سنوال اللغة الفرنسیة 1 16,06 صفرو شتیوي توریة CB40797
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



خنیفرة نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 االمام مالك اللغة الفرنسیة 1 17,90 خنیفرة خاعدي عزیزة V186309

2 1 اغبالو نتغریین اللغة الفرنسیة 1 17,65 خنیفرة نعناع نعیمة V168773

2 1 ایت بوھو اللغة الفرنسیة 1 17,00 خنیفرة سالك بوشرى V184476

2 1 ابضغیغ اللغة الفرنسیة 1 16,94 خنیفرة خشني فاتحة V127874

1 1 تاولي اللغة الفرنسیة 1 16,74 خنیفرة الباز رشیدة G334185

3 1 ایت خویا اللغة الفرنسیة 1 16,74 خنیفرة باحمان راضیة V130678

6 1 تسفولة اللغة الفرنسیة 1 16,40 خنیفرة وخلو حنان V200054

2 1 عین عیشة اللغة الفرنسیة 1 16,35 خنیفرة اقجاورو حنان V273302

2 1 تسفولة اللغة الفرنسیة 1 16,30 خنیفرة الداودي نعیمة V197758

3 2 عین عیشة اللغة الفرنسیة 1 16,20 خنیفرة كرسیت سمیرة V255400

5 1 اوراش اللغة الفرنسیة 1 16,14 خنیفرة امباریش خدوجة V120828

7 9 اوشنین اللغة الفرنسیة 1 15,93 المزازي رشیدة فرع مكناس D436838

2 1 سیدي امبارك اللغة الفرنسیة 1 15,90 خنیفرة باحقي حلیمة V271031

12 1 تاركة اللغة الفرنسیة 1 15,75 خنیفرة شھید سعیدة Z363702

12 4 تاركة اللغة الفرنسیة 1 15,73 D635973 بویزكارن لبنى  فرع مكناس

11 1 تاركة اللغة الفرنسیة 1 15,70 خنیفرة قنجل یامنة V145792

1 3 المختار السوسي األمازیغیة 2 18,30 احساني حلیمة فرع مكناس V164993
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



خنیفرة نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 5 ابن سینا األمازیغیة 2 17,50 صبان رابحة فرع مكناس VA36023
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



میدلت نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 ایت لھري اللغة الفرنسیة 1 16,40 الراشیدیة البرجي نعیمة VA34598

1 5 ایت لھري اللغة الفرنسیة 1 15,44 خنیفرة الماحي ملیكة D474909

1 1 اكدیم اللغة الفرنسیة 1 15,33 رافع سناء فرع مكناس I474973

2 5 ایت ابراھیم اللغة الفرنسیة 1 15,20 شكوري فاطمة فرع مكناس C447379

28 اولغازي اللغة الفرنسیة 1 15,10 فرع الرباط لخمیس حكیمة S525971

2 7 بواضیل اللغة الفرنسیة 1 15,00 خنیفرة لطفي لال أمینة V108373

1 1 تزروفت اللغة الفرنسیة 1 14,80 الراشیدیة حسناوي رشیدة UB39644

3 5 اكدیم اللغة الفرنسیة 1 14,80 خنیفرة واحي نجاة PA33540

1 8 ایت حطــــاب اللغة الفرنسیة 1 14,75 سیدي قاسم المعطاوي سمیة GK37110

1 4 تزروفت اللغة الفرنسیة 1 14,73 الراشیدیة عمراوي نورة UC120810

2 5 ایت یعقوب اللغة الفرنسیة 1 14,13 الراشیدیة بولعید سلیمة U158166

3 6 تزروفت اللغة الفرنسیة 1 13,75 بولمان اغبال ملیكة XA63090

3 16 بوزمو اللغة الفرنسیة 1 13,53 الراشیدیة وحدا فاتیحة UB20827

2 29 ایت یعقوب اللغة الفرنسیة 1 13,40 فاس طایش سمیة CB179165

3 1 ایت علي ویكو اللغة الفرنسیة 1 12,53 أشبان نورة فرع مكناس D539236

5 11 تاغیغشت اللغة الفرنسیة 1 12,10 الخمیسات بوھیلي لطیفة X116241

3 29 بوزمو اللغة الفرنسیة 1 11,70 فرع الرباط االدریسي خدیجة AB191909
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



میدلت نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 6 سیدي یحیى ویوسف اللغة الفرنسیة 2 18,20 خنیفرة الراشدي سعاد D523241

2 5 بواضیل اللغة الفرنسیة 2 17,85 خنیفرة الزیاني اسماء V115058

3 5 سیدي یحیى ویوسف اللغة الفرنسیة 2 17,70 خنیفرة مولودي لطیفة V202511

4 5 ایت علي ویكو اللغة الفرنسیة 2 17,70 خنیفرة ایت احمید سومیة V177582

2 4 اكدیم اللغة الفرنسیة 2 17,64 خنیفرة اكناو حسنیة V266207

4 39 ایت علي ویكو اللغة الفرنسیة 2 17,60 الملوكي عزیزة  العیون SL401

4 5 اكدیم اللغة الفرنسیة 2 17,50 خنیفرة العثماني حنان V283863

4 6 بواضیل اللغة الفرنسیة 2 17,50 خنیفرة العقاوي فاطمة V188533

4 2 لكاغ اللغة الفرنسیة 2 17,44 خنیفرة حموش توریة V146343

4 5 انمزي اللغة الفرنسیة 2 17,40 خنیفرة الخلفي السعدیة V122365

1 17 المغو اللغة الفرنسیة 2 17,30 بنسلمان العمیوي خدیجة X142626

4 5 انمزي اللغة الفرنسیة 2 17,25 خنیفرة حوري زینب V277347

5 5 لكاغ اللغة الفرنسیة 2 17,24 خنیفرة امزیل امینة V158312

5 4 لكاغ اللغة الفرنسیة 2 17,20 خنیفرة القزبوري فتیحة V203877

6 5 لكاغ اللغة الفرنسیة 2 17,10 خنیفرة قریش بدیعة V287903

7 7 انفكو اللغة الفرنسیة 2 17,05 خنیفرة الجزولي نعیمة V121703

6 7 انفكو اللغة الفرنسیة 2 16,93 صفرو أمھاوش عزیزة C435511
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



میدلت نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

8 4 انفكو اللغة الفرنسیة 2 16,90 خنیفرة جمالي عائشة V114677

6 6 انفكو اللغة الفرنسیة 2 16,90 خنیفرة طالبي یطو V192770

9 6 المغو اللغة الفرنسیة 2 16,86 صفرو بكار نادیة CB51800

11 4 تاغیغشت اللغة الفرنسیة 2 16,80 خنیفرة الزاھي خدوج V228704

7 6 اكدال اللغة الفرنسیة 2 16,75 خنیفرة یشو نعیمة V235437

11 5 اكدال اللغة الفرنسیة 2 16,74 خنیفرة خلطة عائشة V129439

10 5 المغو اللغة الفرنسیة 2 16,70 خنیفرة امعطي سمیرة V191773

11 22 تاغیغشت اللغة الفرنسیة 2 16,60 فرع الرباط الفضایل ملیكة AB263161

4 32 ایت علي ویكو اللغة الفرنسیة 2 16,50 سرار خدیجة  العیون BE685187

10 4 المغو اللغة الفرنسیة 2 16,45 خنیفرة رزیق حسناء V234131

3 2 المغو اللغة الفرنسیة 2 16,40 الراشیدیة مولودي خدیجة U107539

14 28 اكدال اللغة الفرنسیة 2 16,40 الجدیدة قیشوح وئام M464390

30 اولغازي اللغة الفرنسیة 2 16,33 ورغي مریم فرع مكناس D819969

13 10 تاغیغشت اللغة الفرنسیة 2 16,31 كرام فاطمة الزھراء فرع مكناس D991464

17 21 اولغازي اللغة الفرنسیة 2 16,30 خنیفرة بومسیس نسرین CB92488

16 9 اولغازي اللغة الفرنسیة 2 16,27 المكودي سكینة فرع مكناس D820558
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



بولمان نیابة التعیین: فاس - بولمان  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 بوعاصم اللغة الفرنسیة 1 17,93 صفرو بوعیاد ملیكة CB90053

1 3 تغزوت اللغة الفرنسیة 1 17,46 صفرو حمرود مینة Z151962

1 4 بوعاصم اللغة الفرنسیة 1 17,40 صفرو الصافي سمیرة CB230444

2 4 تغزوت اللغة الفرنسیة 1 17,26 صفرو باكورو فریدة CB240261

3 3 افقیرن اللغة الفرنسیة 1 17,20 صفرو ازویتنة نادیة CB167481

4 4 ام اجنیبة اللغة الفرنسیة 1 16,93 صفرو قسو خدیجة AD69011

3 4 المرس اللغة الفرنسیة 1 16,66 صفرو شخطون فریدة Z356615

5 4 ایت العز اللغة الفرنسیة 1 16,60 صفرو خیري زھرة DB2787

7 3 تاندیت 1 اللغة الفرنسیة 1 16,20 صفرو بیبي سمیرة U104271

7 3 ارانیوب اللغة الفرنسیة 1 15,86 صفرو اكان رجاء CB57920

7 20 تاندیت 1 اللغة الفرنسیة 1 15,80 فرع الرباط بنظام جمیلة MC29056

1 1 تاسة اللغة الفرنسیة 1 15,75 بولمان لعبیدي القائمة CB61627

6 4 بوسالم اللغة الفرنسیة 1 15,73 صفرو فوزي نادیة CB153511

3 1 واولزمت اللغة الفرنسیة 1 15,55 بولمان الفجري كریمة CB164144

1 1 تاكوراست اللغة الفرنسیة 1 15,30 بولمان ایت عویشة فتیحة AD51938

1 1 اوالد علي اللغة الفرنسیة 1 15,10 الناضور FL55434 دمعون  خدیجة

1 1 تاكوراست اللغة الفرنسیة 1 15,00 بولمان قیرع نزھة C184982
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



بولمان نیابة التعیین: فاس - بولمان  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 7 واولزمت اللغة الفرنسیة 1 15,00 فاس لشھب مریم CD340622

7 15 تاندیت 1 اللغة الفرنسیة 1 14,95 فاس بقالي نوال CD167637

1 1 تاندیت 14 اللغة الفرنسیة 1 14,90 بولمان العمراني عائشة DB4181

2 6 تاسة اللغة الفرنسیة 1 14,90 الناضور زنطار فاطمة الزھراء CB230538

4 1 اتسیوانت السفلى اللغة الفرنسیة 1 14,85 بولمان اھموس محجوبة CB42126

2 15 اوالد عاید اللغة الفرنسیة 1 14,70 بولمان اغبال لطیفة C940174

7 23 تاندیت 1 اللغة الفرنسیة 1 14,65 فاس قباط أمل CD174479

2 24 تاندیت26 اللغة الفرنسیة 1 14,60 بولمان الرقیقي الباتول CB220162

2 2 تاندیت 11 اللغة الفرنسیة 1 14,40 فاس حسوني لطیفة C694384

6 34 تاندیت30 اللغة الفرنسیة 1 14,20 الدقاق حسناء القنیطرة G427337

1 1 تاندیت 11 اللغة الفرنسیة 1 14,10 بولمان دوخة مینة CB50345

10 15 اوالد علي اللغة الفرنسیة 1 13,95 رحیل عتیقة  كلمیم IB105889

9 10 اوالد علي اللغة الفرنسیة 1 12,73 األزرق لبنى فرع مكناس D624043

5 4 بلصفرات اللغة الفرنسیة 1 12,60 فاس احسینة لطیفة C917961

1 26 تاندیت30 اللغة الفرنسیة 1 12,00 فرع الرباط بن الحكیم ماجدة DC16042

4 1 المالحة اللغة الفرنسیة 1 11,05 بولمان ھامي فوزیة CB218054

3 5 تاندیت30 اللغة الفرنسیة 2 18,66 صفرو بیاض بوشرى V154701
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



بولمان نیابة التعیین: فاس - بولمان  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

11 4 تاندیت 11 اللغة الفرنسیة 2 18,00 صفرو أھرار سعیدة CB63434

6 3 السخونة اللغة الفرنسیة 2 17,73 صفرو بشنو نعیمة CB43254

10 6 المالحة اللغة الفرنسیة 2 17,73 صفرو صدقي كریمة CB168955

10 5 تاندیت 11 اللغة الفرنسیة 2 17,60 صفرو عبید سناء CB213943

4 41 تاندیت30 اللغة الفرنسیة 2 17,50 الفرع اإلقلیمي البیضاء غزالن العبدالوي BB64980

2 4 السخونة اللغة الفرنسیة 2 17,50 فریكل كوثر  العیون CB228161

15 3 تاندیت30 اللغة الفرنسیة 2 17,46 صفرو بوشبوع زینب CB57764

6 29 المالحة اللغة الفرنسیة 2 17,45 بنسلمان بندریس وفاء BB54678

14 5 تاندیت30 اللغة الفرنسیة 2 17,40 صفرو بوبالو سعاد Z384503

19 6 بلصفرات اللغة الفرنسیة 2 17,33 صفرو المزاري فاطمة CB184057

16 2 اوالد عاید اللغة الفرنسیة 2 17,33 صفرو بدور اكرام CB213178

9 1 اوالد علي اللغة الفرنسیة 2 17,33 صفرو تشت سناء CB248696

16 19 السخونة اللغة الفرنسیة 2 17,26 صفرو لعرج عائشة CB152058

12 29 السخونة اللغة الفرنسیة 2 17,20 بنسلمان فوزي حكیمة BB39469

9 3 اوالد علي اللغة الفرنسیة 2 17,20 صفرو مشروح جمیلة CB183704

8 4 بلقاسمات اللغة الفرنسیة 2 17,06 صفرو جیو كوثر CB237335

12 26 عیوش اللغة الفرنسیة 2 17,00 فرع الرباط الجیري اسماء AB821964
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



بولمان نیابة التعیین: فاس - بولمان  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

12 5 عیوش اللغة الفرنسیة 2 16,95 الفرع اإلقلیمي البیضاء الھام الحمیوي Z283323

14 32 بلقاسمات اللغة الفرنسیة 2 16,75 الفرع اإلقلیمي البیضاء ھدى ناصح BJ375033

4 7 بلصفرات اللغة الفرنسیة 2 16,73 صفرو فلوس ادریسیة CB235417

8 10 بلصفرات اللغة الفرنسیة 2 16,60 صفرو الغویزي لیلى CB67363

20 4 ركو اللغة الفرنسیة 2 16,60 صفرو امشیش حسناء CB231319

15 34 بلقاسمات اللغة الفرنسیة 2 16,55 خنیفرة غالني بوشرى V243787

28 اوالد علي اللغة الفرنسیة 2 16,50 أكادیر منزه خدیجة JB95837

16 4 ركو اللغة الفرنسیة 2 16,46 صفرو غزو مریة CB247642

6 36 بلقاسمات اللغة الفرنسیة 2 16,45 الفرع اإلقلیمي البیضاء سكینة حسني BE832957

24 29 اوالد علي اللغة الفرنسیة 2 16,40 فرع الرباط غالب نعیمة Q150477

9 3 ركو اللغة الفرنسیة 2 16,40 صفرو الخروبي الیوسي فتیحة CB56304

19 4 اوالد علي اللغة الفرنسیة 2 16,33 صفرو االدریسي نعیمة CB93055

1 8 بلقاسمات األمازیغیة 3 17,95 احوري المصطفى فرع مكناس DA28474
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



فاس نیابة التعیین: فاس - بولمان  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 5 عبد هللا كنون األمازیغیة 3 18,50 خرشوف عصام فرع مكناس V184039

1 1 اإلمام مالك ذكور األمازیغیة 3 18,40 ھامي حمزة فرع مكناس CB230550

1 7 فاس الجدید ذكور األمازیغیة 3 18,40 اوعتو یوسف فرع مكناس UC133710
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



صفرو نیابة التعیین: فاس - بولمان  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 6 مركز تاغیت اللغة الفرنسیة 1 18,40 السوسي ھاجر  العیون CD12700

1 1 مركز عین جراح اللغة الفرنسیة 1 18,13 صفرو رشاد بوشرى CB17156

3 1 م/م فاتح أكتوبر اللغة الفرنسیة 1 18,13 صفرو البحیري ملیكة CB66807

3 1 م/م فاتح أكتوبر اللغة الفرنسیة 1 17,93 صفرو الزكاني وفاء CB231219

1 1 مركز سیدي یحیى اللغة الفرنسیة 1 17,73 صفرو السرحاني مدیحة CB67400

3 3 م/م فاتح أكتوبر اللغة الفرنسیة 1 17,55 فاس قصیر زكیة BE804477

3 1 مركز سیدي یحیى اللغة الفرنسیة 1 17,53 صفرو طایطي نزھة LA45769

1 7 الداخلة األمازیغیة 3 18,25 اعفیر حمید فرع مكناس V133854

2 3 اإلمام علي األمازیغیة 3 18,20 العمریني ادریس فرع مكناس FL55084
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الحسیمة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 السواحل اللغة الفرنسیة 1 16,20 صفرو دغوري حنان CB259313

1 1 اعشیرن اللغة الفرنسیة 1 15,80 الجدیدة الدرقاوي نادیة H437022

1 1 تزروت اللغة الفرنسیة 1 15,30 الحسیمة بوسكورین حیاة R146389

1 1 بوصالح اللغة الفرنسیة 1 15,20 قلعة السراغنة الطھریري سلیمة S615788

1 1 بني اشبون اللغة الفرنسیة 1 15,10 الحسیمة البزویقي سلوى R150126

1 1 ورسان اللغة الفرنسیة 1 15,00 الحسیمة الخملیشي حكیمة ZG3788

1 1 وارك اللغة الفرنسیة 1 14,50 الحسیمة الحجوي نعیمة R94313

2 8 موالي مفتاح اللغة الفرنسیة 1 14,50 الخمیسات بوقیش ضریفة R102633

2 1 لحصن اللغة الفرنسیة 1 14,20 الحسیمة الیعقوبي وداد R256362

5 1 تیزي خطاب اللغة الفرنسیة 1 13,40 الحسیمة الخملیشي ناھید R124424

5 23 بني اشبون اللغة الفرنسیة 2 15,80 الخمیسات بنكدة بشرى X327309

1 1 تزروت اللغة الفرنسیة 2 14,70 الحسیمة اكودیر ابتسام S468071

1 1 بني اشبون اللغة الفرنسیة 2 14,60 الحسیمة الطاعي صباح R132612

2 1 بلحك اللغة الفرنسیة 2 13,80 الحسیمة دادي كریمة R130617

1 1 اسمار األعلى اللغة الفرنسیة 2 13,80 الحسیمة فكري نبیلة R162541

1 1 الزاویة اللغة الفرنسیة 2 13,70 الحسیمة FC41135 سلیماني صوفیة

3 1 اسمار األعلى اللغة الفرنسیة 2 13,60 الحسیمة البركاني ربیعة R136177
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الحسیمة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

7 1 اغزار عیسى اللغة الفرنسیة 2 13,40 الحسیمة الھاشمي اسماء R243540

3 1 اغزار عیسى اللغة الفرنسیة 2 13,30 الحسیمة اعراص وئام R299437

1 1 بوصالح اللغة الفرنسیة 2 13,30 الحسیمة البرودي حنان R336425

7 1 اغزار عیسى اللغة الفرنسیة 2 12,80 الحسیمة العباسي اسماء R257480

2 1 تزروت اللغة الفرنسیة 2 12,70 الحسیمة اسمیمي فوزیة N199104

3 1 بني تیمان اللغة الفرنسیة 2 12,70 الحسیمة اسویق ربیعة R244027

2 15 اساكن اللغة الفرنسیة 2 12,60 الراشیدیة أدواب حكیمة UB70899

2 1 ازغار اللغة الفرنسیة 2 09,60 الحسیمة الحسناوي آمنة S473897

2 7 تزروت اللغة الفرنسیة 2 09,00 الحسیمة المیضاوي ھاجر CD392619

2 15 نفساست اللغة الفرنسیة 3 17,40 خنیفرة كزیري نورالدین F604262

2 46 اساكن اللغة الفرنسیة 3 17,30 بنحلیمة المیلودي  العیون BJ221040

1 4 السواحل اللغة الفرنسیة 3 17,05 فرع تازة بوطیبي جواد Z291868

1 43 بني عیاش اللغة الفرنسیة 3 17,04 خنیفرة میحمي یسین V187014

2 4 اركیون اللغة الفرنسیة 3 16,90 فرع تازة الھجامي محمد Z207659

8 2 تیزي خطاب اللغة الفرنسیة 3 16,70 فرع تازة ابرقي محمد Z160411

1 3 كتامة اللغة الفرنسیة 3 16,65 فرع تازة درنوح محمد امین Z435937

2 13 كتامة اللغة الفرنسیة 3 16,50 فرع تازة عالوي عبد العزیز UA33601
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الحسیمة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

8 4 بني احمد اللغة الفرنسیة 3 16,45 فرع تازة شربرب لحسن Z149858

1 15 بني عیاش اللغة الفرنسیة 3 16,45 خنیفرة ازروال محمد V236949

5 1 زاویة القناطر اللغة الفرنسیة 3 16,40 تطوان المھدي بوطاھر R128444

3 2 بني یخلف اللغة الفرنسیة 3 16,40 فرع تازة العالوي عبد العزیز C640370

2 5 نفساست اللغة الفرنسیة 3 16,30 خنیفرة بوعبید محمد V110636

2 2 ازیال اللغة الفرنسیة 3 16,20 فرع تازة الزروقي الحسن C721337

1 7 اوالد احمد اللغة الفرنسیة 3 16,10 فرع تازة حدین زھیر Z377318

7 30 بلحك اللغة الفرنسیة 3 15,95 ركیك سعید  كلمیم JF36690

4 4 اسول اللغة الفرنسیة 3 15,80 فرع تازة الحسني یوسف Z195068

3 20 تالرواق اللغة الفرنسیة 3 15,75 خنیفرة اطمع الحاج VA34856

1 17 تلغونت اللغة الفرنسیة 3 15,73 صفرو الشتیوي فؤاد CB160658

8 47 بني احمد اللغة الفرنسیة 3 15,70 فرع تازة أمزاد سمیر Z348824

3 10 تالرواق اللغة الفرنسیة 3 15,60 خنیفرة لوطفي حمید V100998

2 4 ازیال اللغة الفرنسیة 3 15,45 فرع تازة كرواز حدو Z411602

3 3 تالرواق اللغة الفرنسیة 3 15,40 فرع تازة عوینة عبد الفتاح Z412239

4 47 بني بونصار اللغة الفرنسیة 3 15,33 منتصر بدر فرع مكناس D736883

5 8 ازیال اللغة الفرنسیة 3 15,30 تطوان أخنداف محمد L484533
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الحسیمة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 22 زاویة القناطر اللغة الفرنسیة 3 15,30 سطات والي علمي الحسن GN81154

5 26 ازیال اللغة الفرنسیة 3 15,30 تطوان شریقوي أنوار GM74108

5 36 دالیة اللغة الفرنسیة 3 15,20 فرع الرباط لغریسي رضا AB632040

2 36 اسمار األعلى اللغة الفرنسیة 3 15,20 الخمیسات بقدیر الخالفة UC32185

3 13 دالیة اللغة الفرنسیة 3 15,15 خنیفرة برحیلة سعید V125677

14 39 اسمار اللغة الفرنسیة 3 15,10 فرع الرباط الحافظي عبد الرحیم AB623568

13 4 وادي محكم اللغة الفرنسیة 3 15,10 فرع تازة سعید عزیز Z352591

1 45 مازوز اللغة الفرنسیة 3 15,05 فاس العزوزي رشید CC35787

12 48 اتوت اللغة الفرنسیة 3 15,05 خنیفرة شطیبا سعید V67493

3 1 زاویة القناطر اللغة الفرنسیة 3 15,00 الحسیمة العباسي محمد R314892

5 44 تالرواق اللغة الفرنسیة 3 15,00 خریبكة البكوري محمد GM47873

2 18 بني احمد اللغة الفرنسیة 3 15,00 بولمان اشنقور لحسن CB258415

7 9 مویة اللغة الفرنسیة 3 15,00 تطوان السطي أحمد L421719

1 13 بني بونصار اللغة الفرنسیة 3 15,00 ورزازات الدویشي عبدالفتاح C711783

1 16 بني بونصار اللغة الفرنسیة 3 15,00 االدریسي العلمي ولید فرع مكناس D992187

8 35 تمیانصت اللغة الفرنسیة 3 14,90 الخمیسات البوباري عبد العزیز X286503

2 13 تالرواق اللغة الفرنسیة 3 14,90 ھبولة علي القنیطرة X120728
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الحسیمة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

8 9 تالرواق اللغة الفرنسیة 3 14,85 تطوان البودرار عثمان L336940

2 30 اسول اللغة الفرنسیة 3 14,80 قجاج محمد فرع مكناس Z266282

8 9 تامساوت اللغة الفرنسیة 3 14,60 تطوان العالم مروان L417380

5 44 تالرواق اللغة الفرنسیة 3 14,60 لعرج خالد القنیطرة G412224

2 9 برناص اللغة الفرنسیة 3 14,60 الحسیمة بوخرسة محمد DA41059

11 10 تالرواق اللغة الفرنسیة 3 14,55 قلعة السراغنة زیاني بلقاسم FH25357

1 29 بني عیاش اللغة الفرنسیة 3 14,53 قریشي عدنان فرع مكناس D652902

12 34 بني یخلف اللغة الفرنسیة 3 14,50 العرائش أسفاري أنس LB124907

5 48 اتوت اللغة الفرنسیة 3 14,50 الصویرة واحید مدیح BB37997

4 21 تالرواق اللغة الفرنسیة 3 14,50 الخمیسات جو حسن X112464

4 36 بني بونصار اللغة الفرنسیة 3 14,50 فرع الرباط حمري سیف الدین Z196209

5 6 بني بونصار اللغة الفرنسیة 3 14,45 وجدة بلماحي عدنان F532716

8 54 اتوت اللغة الفرنسیة 3 14,45 سیدي قاسم ایت ابلقاسم حفیظ VA76779

6 20 بني بونصار اللغة الفرنسیة 3 14,40 الخمیسات الخلدي علي X301332

5 4 تامساوت اللغة الفرنسیة 3 14,40 بولمان بوھطاطي عبد الحي C577241

12 7 تیزي خطاب اللغة الفرنسیة 3 14,40 الناضور الكراز محمد S353103

12 7 تیزي خطاب اللغة الفرنسیة 3 14,40 الناضور امحاول محمد S549804
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الحسیمة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 2 برناص اللغة الفرنسیة 3 14,40 الحسیمة بقالي الحسني C624381

20 9 وادي محكم اللغة الفرنسیة 3 14,40 الناضور ابي جمعة  عبد الغاني FC12853

15 9 بني بونصار اللغة الفرنسیة 3 14,35 قلعة السراغنة ابن تاتو محمد التوفیق F530763

6 35 بني بونصار اللغة الفرنسیة 3 14,30 الخمیسات لغلیمي سعید X150426

24 16 مازوز اللغة الفرنسیة 3 14,30 الخمیسات بونعیم سعید XA26106

12 22 مازوز اللغة الفرنسیة 3 14,27 الراشیدیة المحمدي محمد سعید U141731

4 48 بني عیاش اللغة الفرنسیة 3 14,20 الراشیدیة اسریم محمد UC28486

14 19 برناص اللغة الفرنسیة 3 14,20 بولمان شبان رشید CB225041

24 40 مازوز اللغة الفرنسیة 3 14,20 الخمیسات احمایس جمال XA21428

23 8 اسول اللغة الفرنسیة 3 14,20 تطوان الصغیار محمد LG17316

12 16 بني یخلف اللغة الفرنسیة 3 14,20 حبراوي محمد فرع مكناس VA73119

25 42 تمیانصت اللغة الفرنسیة 3 14,20 الخمیسات نعمي أحمد XA76511

13 4 وادي محكم اللغة الفرنسیة 3 14,20 فرع تازة االعرج أحمد Z341076

18 9 وادي محكم اللغة الفرنسیة 3 14,15 قلعة السراغنة كاس امحمد ZG31220

9 10 برناص اللغة الفرنسیة 3 14,15 تطوان األغداس عماد LC218476

11 13 بني عیاش اللغة الفرنسیة 3 14,10 قلعة السراغنة مداح الحسن S336582

12 8 برناص اللغة الفرنسیة 3 14,10 تطوان الیمري فؤاد ZT26717
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الحسیمة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

10 1 تطیاشت اللغة الفرنسیة 3 14,10 الحسیمة برشي زكریاء UA63905

31 42 برناص اللغة الفرنسیة 3 14,10 الخمیسات حرقاس اسماعیل XA49935

16 6 بني بشیر اللغة الفرنسیة 3 14,05 قلعة السراغنة تشومبر محمد S535715

12 2 برناص اللغة الفرنسیة 3 14,05 فرع تازة ازواین عبد العزیز C694279

8 28 بني عیاش اللغة الفرنسیة 3 14,05 سطات البطیبي عبدالوھاب GN42495

19 14 بني عیاش اللغة الفرنسیة 3 14,00 الخمیسات انجروم احمد X148907

39 6 اسول اللغة الفرنسیة 3 14,00 الحسیمة جلول نجیم R161677

23 24 اسول اللغة الفرنسیة 3 13,90 تطوان الشلي محمد L452583

9 18 بني عیاش اللغة الفرنسیة 3 13,90 الصویرة تیجة محمد EA40576

15 39 اسول اللغة الفرنسیة 3 13,90 العرائش عاتق ھشام LA26587

28 42 تطیاشت اللغة الفرنسیة 3 13,90 الخمیسات كروما كریم X269323

18 4 بني عیاش اللغة الفرنسیة 3 13,90 الناضور بولیع عبدالحكیم S242142

40 49 تطیاشت اللغة الفرنسیة 3 13,85 بولمان بوعجاجي محمد CB250694

3 23 بني عیاش اللغة الفرنسیة 3 13,85 فاس لحمر حمید CD431380

28 41 تطیاشت اللغة الفرنسیة 3 13,85 خنیفرة ھبور حوسى V82914

18 8 بني عیاش اللغة الفرنسیة 3 13,70 تطوان أقرو محمد L294379

19 34 بني عیاش اللغة الفرنسیة 3 13,70 سطات حرنان عبدالسالم W188686
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الحسیمة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

41 9 تطیاشت اللغة الفرنسیة 3 13,60 قلعة السراغنة حسي محمد FA116021

1 20 علي بن حسون األمازیغیة 3 17,50 امرابض حمید فرع مكناس V180547

2 18 طارق بن زیاد األمازیغیة 3 17,50 ابلمان سعید فرع مكناس UB32971

3 14 اجدیر المختلطة األمازیغیة 3 16,30 أكادیر البغدادي محمد رضى هللا JB265816
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تونات نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 4 المدرسة الجماعاتیة الودكة اللغة الفرنسیة 1 15,20 اقنیجع حفیظة  كلمیم C474123

1 4 م/م  عین باردة اللغة الفرنسیة 1 15,10 فاس الودغیري لمیاء CD351896

2 7 م/م  سیدي سوسان 
-المركزیة

اللغة الفرنسیة 1 14,40 فاس مسرور زھراء CD83878

3 3 م/م  تمـدغاص اللغة الفرنسیة 1 14,30 بني مالل الواحدي فاطمة IB141771

1 13 م/م  عین باردة اللغة الفرنسیة 1 14,10 سیدي قاسم الھاكري فاطمة GA51230

2 1 م/م  باب الزریبة اللغة الفرنسیة 1 13,65 فرع تازة لورید عائشة C702283

2 6 م/م العزیب اللغة الفرنسیة 1 13,50 فاس الربحي سارة CD225133

3 8 م/م  تمـدغاص اللغة الفرنسیة 1 13,50 فاس تفاح رجاء C948919

2 22 م/م  أیشتوم اللغة الفرنسیة 1 11,30 العرائش السطي لمیاء ZT27543

4 1 م/م  المیزاب اللغة الفرنسیة 1 10,90 الحسیمة اسمار نبیلة ZT27382

2 4 م/م  زكٌورة اللغة الفرنسیة 2 18,30 فرع تازة بولبول فاطمة الزھراء CD81701

1 4 م/م  العنصر اللغة الفرنسیة 2 18,00 الجدیدة بخدة أمینة GJ7263

3 4 م/م  القالیع اللغة الفرنسیة 2 17,86 صفرو دینو الدریسیة CB160224

1 7 م/م  عین زمزم اللغة الفرنسیة 2 17,80 صفرو الیمامي اسیة CB230752

1 13 م/م  أوالد صالح اللغة الفرنسیة 2 17,73 لكرایري سمیرة فرع مكناس D709626

1 4 م/م المختار السوسي اللغة الفرنسیة 2 17,66 صفرو ناضري ربیعة CB40147
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تونات نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 20 م/م  وكٌاسات اللغة الفرنسیة 2 17,60 الجدیدة بوحزام كریمة HA107090

1 37 م/م العزیب اللغة الفرنسیة 2 17,53 الشریطي صفاء فرع مكناس DN10235

5 10 الزغاریین اللغة الفرنسیة 2 17,40 معیوفي بوشرة فرع مكناس D342390

3 10 م/م  المكمل اللغة الفرنسیة 2 17,20 قویبع نجاة فرع مكناس D404540

2 26 م/م  وكٌاسات اللغة الفرنسیة 2 17,10 اعشاري سومیة  العیون SH117817

2 7 م/م  العنصر اللغة الفرنسیة 2 17,00 صفرو الشایب ابتسام BE695205

9 19 م/م  وكٌاسات اللغة الفرنسیة 2 16,93 بوتي نبیلة فرع مكناس D547133

1 13 م/م المختار السوسي اللغة الفرنسیة 2 16,86 صفرو مكیكة لطیفة CB96156

3 3 م/م  أیشتوم اللغة الفرنسیة 2 16,80 فاس لحبابي فاطمة الزھراء CD351351

4 5 م/م  وكٌاسات اللغة الفرنسیة 2 16,53 صفرو العدلوني فاطمة CB24222

9 7 م/م  القالیع اللغة الفرنسیة 2 16,40 فاس حموتي دلیلة C416243

4 15 م/م  الرتبة اللغة الفرنسیة 2 16,33 صفرو أمعیعش منار CB169350

12 38 م/م  النصر  تفرانت اللغة الفرنسیة 2 16,27 زاكي خولة فرع مكناس D853217

3 12 اللغة الفرنسیة الوحدة 2 16,26 الجبیر عائشة فرع مكناس D526735

11 14 م/م المختار السوسي اللغة الفرنسیة 2 16,26 صفرو بوعزة عتیقة CB212103

9 9 م/م  أیشتوم اللغة الفرنسیة 2 16,15 طاطا أیت كورو رشیدة IC36934

13 18 م/م زھیر بن ابي سلمى اللغة الفرنسیة 2 16,10 سیدي قاسم مبشور فاطمة الزھراء C569429

161/207

نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تونات نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

7 9 م/م  الرتبة اللغة الفرنسیة 2 16,00 فاس الیزیوي سمیرة DA41894

10 9 م/م  أیشتوم اللغة الفرنسیة 2 16,00 صفرو مفرح سھام CB253856

4 7 م/م  سیدي علي بن داود اللغة الفرنسیة 2 15,93 صفرو فتاكة شروق CB237643

6 9 مجموعة مدارس شھریرة 
االبتدائیة

اللغة الفرنسیة 2 15,86 صفرو الیوسفي نسیبة CB259470

9 7 م/م  الملعب اللغة الفرنسیة 2 15,80 صفرو بوجنان لطیفة CB170846

1 4 المدرسة االبتدائیة حسان بن 
تابت

اللغة الفرنسیة 2 15,80 فاس تمجونتي جھاد CD323843

8 8 م/م  النصر  تفرانت اللغة الفرنسیة 2 15,66 صفرو شتام جمیلة CB67525

10 4 م/م  النصر  تفرانت اللغة الفرنسیة 2 15,60 فاس البرنوصي فدوى CD172621

7 11 م/م  أیشتوم اللغة الفرنسیة 2 15,60 صفرو الشموري بشرى CB94948

6 8 م/م  أیشتوم اللغة الفرنسیة 2 15,60 صفرو ارمادي حوریة CB150741

4 8 اللغة الفرنسیة المھدي بن تومرت 2 15,50 فاس الظریف فاطمة C333764

16 8 الزغاریین اللغة الفرنسیة 2 15,47 الراشیدیة ایت علي حفیظة UA74887

14 2 م/م  باب منصورة اللغة الفرنسیة 2 15,45 فرع تازة عشعاش نعیمة Z345297

16 32 الزغاریین اللغة الفرنسیة 2 15,30 سیدي قاسم بوبشر نوال GK48601

9 14 م/م ابن الھیتم االبتدائیة اللغة الفرنسیة 2 15,25 بولمان ملوكي لطیفة CB94529

8 22 م/م  الملعب اللغة الفرنسیة 2 15,15 خنیفرة موك اعلي امینة V127184
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تونات نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

11 41 اللغة الفرنسیة الوحدة 2 15,10 خریبكة الفحل فاطمة الزوھرة AD140613

10 2 الزغاریین اللغة الفرنسیة 2 14,95 فاس المزیاتي الجناتي سكینة CD302953

16 26 الزغاریین اللغة الفرنسیة 2 14,85 بولمان AB352026  دیدي اسماء

11 15 م/م بني عبد هللا االبتدائیة اللغة الفرنسیة 2 14,80 لعوینة غزالن فرع مكناس D442913

12 33 اللغة الفرنسیة م/م عبد السالم الراضي 2 14,75 الخمیسات أمجود ھاجر X329854

14 6 الزغاریین اللغة الفرنسیة 2 14,70 فرع مراكش النیوة بدیعة DB14648

4 2 م/م  عین بیاضة اللغة الفرنسیة 2 14,60 فاس الرفاھي نعیمة CC22355

2 1 اللغة الفرنسیة الوحدة 2 14,60 الحسیمة دني امینة ZT83351

12 12 م/م  تاینزة اللغة الفرنسیة 2 14,56 لقدیحي سعیدة فرع مكناس D736999

3 13 م/م ابن الھیتم االبتدائیة اللغة الفرنسیة 2 14,55 بولمان اوشن فتیحة CB176075

14 8 م/م  الملعب اللغة الفرنسیة 2 14,53 صفرو أكراة فاطمة CB231904

4 4 م/م  باب منصورة اللغة الفرنسیة 2 14,45 فاس السیار سلوى ZT24210

16 3 م/م  الملعب اللغة الفرنسیة 2 14,40 فاس العلمي نجالء CD13336

12 4 م/م  باب منصورة اللغة الفرنسیة 2 14,40 فاس بوكرمان زھور CD179108

12 10 م/م  باب منصورة اللغة الفرنسیة 2 14,35 فرع تازة وعبد الھادي حیاة Z448216

13 6 اللغة الفرنسیة الوحدة 2 14,35 فاس نصلة سكینة CD303422

6 31 م/م  باب منصورة اللغة الفرنسیة 2 14,30 الخمیسات البدوي خدیجة AB270571
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تونات نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

4 15 م/م  الملعب اللغة الفرنسیة 2 14,30 فاس ادریسي آل سیدي عیسى سكینة CD26948

13 1 م/م  أوزاي اللغة الفرنسیة 2 14,20 الحسیمة المجید حسناء CD23458

13 7 اللغة الفرنسیة م/م عبد السالم الراضي 2 14,15 بولمان العالوي خدیجة C519236

2 1 م/م  الملعب اللغة الفرنسیة 2 14,10 فاس الوالي نجالء C918229

12 6 م/م  فاطمة الفھریة اللغة الفرنسیة 2 14,00 فاس العثماني لیلى CC25196

3 6 م/م علي بن ابي طالب اللغة الفرنسیة 2 13,93 الراشیدیة اكبیري علوي فوزیة CD105230

20 7 اللغة الفرنسیة الوحدة 2 13,80 فاس الطالبي نزھة CB218991

4 3 م/م  عین بیاضة اللغة الفرنسیة 2 13,75 فرع تازة الصحراوي نوفیسة DA54361

6 12 م/م  سیدي علي بن داود اللغة الفرنسیة 2 13,73 اعكي رشیدة فرع مكناس V238440

18 40 م/م  باب منصورة اللغة الفرنسیة 2 13,73 حدیوي حسناء فرع مكناس D990836

1 2 م/م  أوزاي اللغة الفرنسیة 2 13,70 فرع تازة الھواري نصیرة Z425737

12 5 م/م  باب منصورة اللغة الفرنسیة 2 13,60 سیدي قاسم ابورطیب ادریسیة GN121900

23 6 م/م ابن الھیتم االبتدائیة اللغة الفرنسیة 2 13,60 فاس البرابري الحسنیة CC35593

7 4 مجموعة مدارس شھریرة 
االبتدائیة

اللغة الفرنسیة 2 13,55 فاس الریفي كریم فاطمة الزھراء CD364338

17 3 مجموعة مدارس شھریرة 
االبتدائیة

اللغة الفرنسیة 2 13,55 فاس شرقاوي أسماء CD341851

12 25 م/م عمر بن الخطاب اللغة الفرنسیة 2 13,50 فاس الزغبة فاطمة الزھراء CD88869
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تونات نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

15 2 مجموعة مدارس شھریرة 
االبتدائیة

اللغة الفرنسیة 2 13,30 فرع تازة الخماس منار Z422292

9 4 م/م ابن الھیتم االبتدائیة اللغة الفرنسیة 2 13,30 فاس المداوي أسماء CD92233

11 11 م/م  اثنین تبودة اللغة الفرنسیة 2 13,20 فاس القرشي مریم CB250962

23 10 م/م  فاطمة الفھریة اللغة الفرنسیة 2 13,20 طنجة لمشرح فاطمة الزھراء CB187612

6 7 م/م  فاطمة الفھریة اللغة الفرنسیة 2 13,15 فاس یعقوبي أسماء C933839

19 5 م/م زھیر بن ابي سلمى اللغة الفرنسیة 2 13,00 بولمان بن عبوا سعیدة CB200125

15 1 م/م عمر بن الخطاب اللغة الفرنسیة 2 12,95 فرع تازة ازنود سمیة CD43022

1 2 م/م  أوزاي اللغة الفرنسیة 2 12,90 فرع تازة العساوي رحیمة Z411943

12 4 م/م  فاطمة الفھریة اللغة الفرنسیة 2 12,90 فاس مالكي غیثة I638859

22 7 م/م  البابة اللغة الفرنسیة 2 12,40 فاس بصلي أمال CD179770

12 10 م/م  اثنین تبودة اللغة الفرنسیة 2 12,35 فاس الراجي فاطمة C408679

17 4 م/م  اثنین تبودة اللغة الفرنسیة 2 12,20 فاس زھدار خدیجة CD200979

6 34 م/م  فاطمة الفھریة اللغة الفرنسیة 2 11,90 فرع الرباط تغزاوي حبیبة AB615497

4 9 م/م  عین بیاضة اللغة الفرنسیة 2 11,05 بولمان امنعي مامة CB258297

8 9 م/م  عین بیاضة اللغة الفرنسیة 2 11,05 فاس ابنعضیم خدیجة CB172828

27 12 م/م بني عبد هللا االبتدائیة اللغة الفرنسیة 2 10,85 فاس سماللي أمینة CD301570

29 9 م/م  أوزاي اللغة الفرنسیة 2 10,75 فاس أوقسو حنان CB215103
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تونات نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

8 9 م/م  عین بیاضة اللغة الفرنسیة 2 10,60 فاس الھنوش كنزة Z180100

12 1 م/م  أوزاي اللغة الفرنسیة 3 18,90 فرع تازة التالسي نصر الدین Z461966

35 3 م/م  البابة اللغة الفرنسیة 3 18,30 بنسلمان خرمطاش رشید GK54206

34 2 م/م  عین بیاضة اللغة الفرنسیة 3 18,10 فرع تازة شافي ادریس D763238

35 8 م/م بني عبد هللا االبتدائیة اللغة الفرنسیة 3 18,00 صفرو فروق رشید CB82398

36 2 م/م بني عبد هللا االبتدائیة اللغة الفرنسیة 3 17,80 فرع تازة بوعالم عبد المومن Z448676

19 8 م/م  البابة اللغة الفرنسیة 3 17,73 صفرو تغزوت كمال D495916

13 20 م/م  البابة اللغة الفرنسیة 3 17,70 الجدیدة حیدة یاسین H431751

12 8 م/م بني عبد هللا االبتدائیة اللغة الفرنسیة 3 17,66 صفرو قرشي عبد الواحد CB136530

20 3 م/م  البابة اللغة الفرنسیة 3 17,60 فرع تازة العایدي بدر Z296551

13 15 م/م بني عبد هللا االبتدائیة اللغة الفرنسیة 3 17,60 خنیفرة زغاري سالم V125748

34 14 م/م  البابة اللغة الفرنسیة 3 17,60 صفرو العلوي عبد اللطیف C670253

33 10 م/م بني عبد هللا االبتدائیة اللغة الفرنسیة 3 17,40 صفرو النور عزیز CB163320

35 6 م/م  البابة اللغة الفرنسیة 3 17,30 بنسلمان عكي عبدالواحد V195095

36 10 م/م  البابة اللغة الفرنسیة 3 17,30 فاس قسمي یسین CB179119
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تازة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 مالل المركز اللغة الفرنسیة 1 17,60 فرع تازة الطاوس فاطمة Z378595

1 1 تغزراتین المركز اللغة الفرنسیة 1 17,10 فرع تازة كورش ابتسام Z411827

1 1 بني كرامةالمركز اللغة الفرنسیة 1 17,00 فرع تازة السعدوني ربیعة Z134632

1 تنكرارمت المركز اللغة الفرنسیة 1 16,50 فرع تازة الطوبي سعاد Z414607

1 1 مالل المركز اللغة الفرنسیة 1 16,00 فرع تازة السالسي لبنى D534253

3 1 الشھداء المركز اللغة الفرنسیة 1 15,90 فرع تازة المشیشي فاطمة Z401700

1 1 بني كرامةالمركز اللغة الفرنسیة 1 13,40 فاس زكور لیلى CD390915

1 1 الصمامدة المركز اللغة الفرنسیة 1 12,80 الحسیمة بنعلي مریمة FL56221

2 16 بورد المركز اللغة الفرنسیة 2 18,90 فرع تازة شیبوب بشرى Z152634

3 1 الماعلي المركز اللغة الفرنسیة 2 18,50 فرع تازة صالح لیلى Z450242

2 4 الجالة المركز اللغة الفرنسیة 2 17,95 فرع تازة ستیتو حنان D424347

3 1 أھل مولة المركز اللغة الفرنسیة 2 17,80 فرع تازة الرشدیة وفاء Z448891

2 1 سیدي علي بورقبة المركز اللغة الفرنسیة 2 17,75 فرع تازة عنیز فاطمة الزھراء Z436117

3 1 إیار أحدود المركز اللغة الفرنسیة 2 17,65 فرع تازة كروم سمیرة Z378195

2 1 الصمامدة المركز اللغة الفرنسیة 2 17,60 فرع تازة النمري حكیمة Z375505

3 1 باب السھام المركز اللغة الفرنسیة 2 17,30 فرع تازة الخلوفي فاطمة FH50043

4 30 تیزي بودریس المركز اللغة الفرنسیة 2 17,06 صفرو مشقران رقیة CB68582
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تازة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

6 1 أكزنایة المركز اللغة الفرنسیة 2 16,80 فرع تازة المزریشي سمیرة Z434231

4 1 أكزنایة المركز اللغة الفرنسیة 2 16,65 فرع تازة الحسناوي غیثة Z463828

6 2 تیزي وسلي المركز اللغة الفرنسیة 2 16,55 فرع تازة لعرج فاطمة Z456169

3 41 أھل مولة المركز اللغة الفرنسیة 2 16,30 الجامعي سلوى القنیطرة GY1419

7 4 خبابة المركز اللغة الفرنسیة 2 16,26 صفرو خراز نزھة U133728

3 27 تیزي بودریس المركز اللغة الفرنسیة 2 16,26 صفرو أوشن فاطمة Z299471

3 1 سیدي بوسالم المركز اللغة الفرنسیة 2 16,25 فرع مراكش البركة سمیة Z371051

3 1 تیزي بودریس المركز اللغة الفرنسیة 2 16,20 فرع تازة اكلوف فتیحة Z212959

2 6 سیدي بوسالم المركز اللغة الفرنسیة 2 16,13 صفرو عزیز خدیجة CB243717

3 32 بورد المركز اللغة الفرنسیة 2 16,10 الروكي فتحیة  العیون BJ68606

3 41 أھل مولة المركز اللغة الفرنسیة 2 16,00 شرویطي مریا القنیطرة G658937

2 46 أھل مولة المركز اللغة الفرنسیة 2 15,80 فرع الرباط العزیزي فضیلة V205251

4 4 أھل مولة المركز اللغة الفرنسیة 2 15,70 فاس التغزوتي غزالن CD460632

7 1 إیار أحدود المركز اللغة الفرنسیة 2 15,65 فرع تازة احرییم لبنى Z445870

14 12 العزیب المركز اللغة الفرنسیة 2 15,65 خنیفرة اشباخ حنان V244167

19 41 تنكرارمت المركز اللغة الفرنسیة 2 15,65 خنیفرة ھومو نجات V113246

17 1 تنكرارمت المركز اللغة الفرنسیة 2 15,60 فرع تازة زیات الھام Z435915
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تازة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

19 1 تنكرارمت المركز اللغة الفرنسیة 2 15,60 فرع تازة آیت أوكزى ملیكة Z329470

1 2 واد المخازن األمازیغیة 2 17,50 المجلي حسناء فرع مكناس V249352

1 2 بني مرین األمازیغیة 3 18,20 بندرو الحسن فرع مكناس ZG62151

1 2 حي المسیرة األمازیغیة 3 17,60 الحبشي مقران فرع مكناس ZG39285
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



كرسیف نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 تیغزة المركز اللغة الفرنسیة 1 17,75 فرع تازة بریش حریة ZG58793

1 1 اوالد عثمان المركز اللغة الفرنسیة 1 17,60 فرع تازة اسعیدي خدیجة D407219

2 18 مزكیتام المركز اللغة الفرنسیة 1 14,80 خریبكة زروق فاطمة الزھراء ZG81497

1 1 بني دمال المركز اللغة الفرنسیة 2 18,00 بومزاود زینب  العیون ZG80474

2 2 سیدي بلقاسم المركز اللغة الفرنسیة 2 17,73 صفرو الكبریتي جمیلة Z390095

1 24 بني دمال المركز اللغة الفرنسیة 2 17,20 الجدیدة بوكیل سلیمة M500222

4 4 إبیاض المركز اللغة الفرنسیة 2 17,00 فرع تازة الیامني وفاء JF22258

2 9 إبیاض المركز اللغة الفرنسیة 2 16,20 بولمان لھبوب لبنى CB243185

2 6 إبیاض المركز اللغة الفرنسیة 2 16,20 بولمان الباز نجیة CB175935

3 6 بركین المركز اللغة الفرنسیة 2 16,00 بولمان سعدة حدھم CB62105

3 2 عین امزیزو المركز اللغة الفرنسیة 2 15,80 بولمان بنقدور سعیدة CB92781

3 6 بركین المركز اللغة الفرنسیة 2 15,40 بولمان عزوزات فوزیة CB164739

6 1 بركین المركز اللغة الفرنسیة 2 15,40 بولمان امحرار فاطمة CB210018

7 2 تیغزة المركز اللغة الفرنسیة 2 15,35 فرع تازة میقوا ابتسام Z390577

9 2 تامجیلت المركز اللغة الفرنسیة 2 15,30 فرع تازة بیبط حفیظة Z463115

9 52 تامجیلت المركز اللغة الفرنسیة 2 15,30 فرع الرباط عنقا اسماء AB348863

7 1 تامجیلت المركز اللغة الفرنسیة 2 15,30 فرع تازة لكحل دنیة ZG81025
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



كرسیف نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 2 تامجیلت المركز اللغة الفرنسیة 2 15,20 بولمان الزھر إلھام CB245658

9 9 تامجیلت المركز اللغة الفرنسیة 2 15,15 بولمان قاسمي  علوي شریفة CB200019

9 5 تامجیلت المركز اللغة الفرنسیة 2 15,15 فرع تازة بركاط جمعة Z342005

5 12 تامجیلت المركز اللغة الفرنسیة 2 14,95 فرع تازة زعنون بشرى CB231047

9 52 تامجیلت المركز اللغة الفرنسیة 2 14,90 فرع الرباط معري ربیعة T167049

9 52 تامجیلت المركز اللغة الفرنسیة 2 14,80 فرع الرباط كامرو فاضمة QA137564

9 52 تامجیلت المركز اللغة الفرنسیة 2 14,70 فرع الرباط االدریسي صفیة HA135490

9 8 تامجیلت المركز اللغة الفرنسیة 2 14,65 بولمان لجدل لبنى CB200185

6 11 تامجیلت المركز اللغة الفرنسیة 2 14,60 تطوان المیر سمیرة CB238279
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 م/م الحسن الیلصوتي 
_تاریة

اللغة الفرنسیة 1 15,60 تطوان الشویني اعتدال LC220245

1 3 مدرسة یوسف بن تاشفین اللغة الفرنسیة 1 15,10 تطوان التازیثي صباح L330930

1 3 م/م القلعة اللغة الفرنسیة 1 15,10 تطوان العزیزي نادیة L382291

1 6 م/م تالنداوود اللغة الفرنسیة 1 14,60 طنجة الجرفي حلیمة V150075

1 6 م/م بورد اللغة الفرنسیة 1 14,60 طنجة بلحاج زینب K454845

1 3 م/م إجافن اللغة الفرنسیة 1 14,45 تطوان أغربي سمیرة LE8535

2 27 م/م كرداد اللغة الفرنسیة 1 14,30 عمیري فیروز القنیطرة GY2381

1 9 مدرسة یوسف بن تاشفین اللغة الفرنسیة 1 14,20 الحمیدي مجدة فرع مكناس DN3857

1 3 م/م بني غفار اللغة الفرنسیة 1 14,10 تطوان الزیمون مریم L454542

3 5 م/م عقبة بن نافع مركزیة 
_لمدینة

اللغة الفرنسیة 1 14,00 تطوان األزرق نسرین L397785

1 5 م/م تالنداوود اللغة الفرنسیة 1 14,00 طنجة النجار بشرى D630193

2 6 م/م إجافن اللغة الفرنسیة 1 14,00 تطوان أوالد سالمة فاطمة الزھرة L443053

1 31 م/م 20غشت _العناصر اللغة الفرنسیة 1 13,85 الفرع اإلقلیمي البیضاء زینب غصان BH226705

1 1 م/م سیجي عالل الحاج 
_فیفي

اللغة الفرنسیة 1 13,80 تطوان البرھوني مریم LE13922
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 6 م/م سیدي احمد الشریف 
_بني یرزین

اللغة الفرنسیة 1 13,70 العرائش البقالي نجالء LC54500

5 6 م/م إجافن اللغة الفرنسیة 1 13,50 طنجة خرخور ھاجر L496574

4 22 م/م االمام مالك _الزاویة اللغة الفرنسیة 1 13,50 فرع الرباط دربال مریة A498396

3 8 م/م سیدي احمد الشریف 
_بني یرزین

اللغة الفرنسیة 1 13,50 العرائش سبتاني نادیة Q167641

1 5 م/م مختار اللغة الفرنسیة 1 13,50 طنجة شقور لبنى K419631

1 3 م/م مختار اللغة الفرنسیة 1 13,40 تطوان داود نسرین L470825

1 3 م/م مختار اللغة الفرنسیة 1 13,40 تطوان الزالل خدیجة L346511

1 6 م/م ابي العالء المعري 
_أمطیل

اللغة الفرنسیة 1 13,40 العرائش حمحام نرجس KA18109

2 3 م/م بني ھلیل اللغة الفرنسیة 1 13,35 تطوان أفیالل فردوس L465631

4 6 م/م سیجي عالل الحاج 
_فیفي

اللغة الفرنسیة 1 13,30 العرائش الحراق رشیدة LB42899

3 5 م/م سیدي الركراكي 
_أمطراس

اللغة الفرنسیة 1 13,20 تطوان حیون سعاد L287498

4 6 م/م سیجي عالل الحاج 
_فیفي

اللغة الفرنسیة 1 13,20 العرائش حرماش أسماء LB54497

1 6 م/م سیدي احمد الشریف 
_بني یرزین

اللغة الفرنسیة 1 13,20 طنجة الروسي الخروف حسناء K400734
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 8 م/م ابن عرضون _تلمبوط اللغة الفرنسیة 1 13,10 فرع الرباط العلوي وفاء G415884

4 6 م/م ابن عرضون _تلمبوط اللغة الفرنسیة 1 12,90 طنجة أبوسفیان سمیحة K360571

1 4 م/م إشرحان اللغة الفرنسیة 1 12,90 تطوان المشوار لیلى L506570

1 14 م/م سیجي عالل الحاج 
_فیفي

اللغة الفرنسیة 1 12,87 الراشیدیة كھكة سمیرة U105448

5 5 م/م مواس اللغة الفرنسیة 1 12,80 العرائش الخلفي الزھراء LB16900

1 5 م/م محمد البركة _عنقود اللغة الفرنسیة 1 12,70 طنجة بنعلي بشرى K300947

1 1 م/م ایبن الخطیب _بني 
بوحلو

اللغة الفرنسیة 1 12,70 طنجة خیرون بدیعة LC178033

1 6 م/م ابي العالء المعري 
_أمطیل

اللغة الفرنسیة 1 12,70 طنجة بولعیش القاسمي سـارة K407651

4 6 م/م سیدي احمد الشریف 
_بني یرزین

اللغة الفرنسیة 1 12,60 طنجة البقال حنان KA12826

8 6 م/م محمد البركة _عنقود اللغة الفرنسیة 1 12,45 العرائش لحمیم غزالن GB58890

2 6 م/م إجافن اللغة الفرنسیة 1 12,40 طنجة انویشط صافیة GM53916

4 7 م/م 11 ینایر _ بورح اللغة الفرنسیة 1 12,05 العرائش الوسطي سمیة LA14471

8 6 م/م ادریس الحریري 
_تورارین

اللغة الفرنسیة 1 11,90 العرائش لكریشي فوزیة LB81878

7 7 أحمد بنھاني _بني سمیح اللغة الفرنسیة 1 11,75 العرائش السیاعلي أنیسة LB20714

7 6 م/م تالنداوود اللغة الفرنسیة 1 11,60 العرائش ناجحي فاطمة ID28726
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

6 7 م/م سیدي الركراكي 
_أمطراس

اللغة الفرنسیة 1 11,50 العرائش بن أیوب بشرى LB20890

1 7 م/م ابو عنان المریني 
_اتازا

اللغة الفرنسیة 1 11,45 العرائش الكراوي ملیكة LB60849

5 6 م/م مواس اللغة الفرنسیة 1 11,30 العرائش تمرابط حنان KA34031

7 6 أحمد بنھاني _بني سمیح اللغة الفرنسیة 1 11,20 العرائش رباع إیمان LB62174

4 5 م/م إشرحان اللغة الفرنسیة 1 11,00 العرائش أقضاض حفیظة ZG27956

1 7 م/م تالنداوود اللغة الفرنسیة 1 10,80 العرائش الوھابي رجاء LB19947

1 7 م/م ابو عنان المریني 
_اتازا

اللغة الفرنسیة 1 09,70 العرائش الصغیر وسیمة L339499

5 27 م/م اوالد سلیمان اللغة الفرنسیة 2 18,60 بنسلمان االبیض ھناء GK103491

5 23 م/م سیدي الركراكي 
_أمطراس

اللغة الفرنسیة 2 18,45 الفرع اإلقلیمي البیضاء السعدیة متقال BB70953

1 5 م/م سیدي محمد جمعون 
_داروتان

اللغة الفرنسیة 2 18,40 بنسلمان جعوان حكیمة GK38315

8 1 م/م مختار اللغة الفرنسیة 2 18,10 بنسلمان بنعیش سلمى BK263694

6 5 م/م عبد الرحمان 
 الصحراوي _ تلوان

اللغة الفرنسیة 2 17,90 بنسلمان بوعیون ابتسام GJ8498

14 28 م/م إشرحان اللغة الفرنسیة 2 17,90 الجدیدة المحمودي فاطمة الزھراء GA158385

2 26 م/م 11 ینایر _ بورح اللغة الفرنسیة 2 17,80 بنسلمان الفقیر نادیة T136833
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 17 م/م تفزة اللغة الفرنسیة 2 17,73 صفرو بدیدي رقیة CB25038

6 15 م/م عبد الرحمان 
 الصحراوي _ تلوان

اللغة الفرنسیة 2 17,60 بنسلمان الرحموني مریم GM133374

14 34 م/م إشرحان اللغة الفرنسیة 2 17,60 الجدیدة الجدیري نادیة BJ371362

6 16 م/م عبد الرحمان 
 الصحراوي _ تلوان

اللغة الفرنسیة 2 17,55 بنسلمان رامة فاطمة الزھراء G658751

2 26 م/م 11 ینایر _ بورح اللغة الفرنسیة 2 17,40 بنسلمان عصود عزیزة T147100

1 32 م/م ابو عنان المریني 
_اتازا

اللغة الفرنسیة 2 17,33 العسلي فائزة فرع مكناس D413461

1 12 م/م سیدي محمد جمعون 
_داروتان

اللغة الفرنسیة 2 17,30 بنسلمان زرینات فدوة GA152613

7 12 م/م محمد البركة _عنقود اللغة الفرنسیة 2 17,20 تزنیت قرباش زھرة JE260465

14 20 م/م إشرحان اللغة الفرنسیة 2 17,20 الجدیدة عرود نزھة H509598

1 12 م/م سیدي محمد جمعون 
_داروتان

اللغة الفرنسیة 2 17,15 بنسلمان بلویز السعدیة G481021

1 32 م/م ابو عنان المریني 
_اتازا

اللغة الفرنسیة 2 17,13 بویرمان حنان فرع مكناس D958776

12 17 م/م أناري اللغة الفرنسیة 2 17,10 الفرع اإلقلیمي البیضاء لیلى زیدان BJ183227

12 27 م/م أناري اللغة الفرنسیة 2 17,10 بنسلمان بودیرة خدیجة GK115111
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 32 م/م ابو عنان المریني 
_اتازا

اللغة الفرنسیة 2 16,93 الودغیري ھاجر فرع مكناس D253660

6 27 م/م ادریس الحریري 
_تورارین

اللغة الفرنسیة 2 16,90 خریبكة مرتبط صفاء Q269002

7 3 م/م أناري اللغة الفرنسیة 2 16,90 تطوان أقیاب إكرام L313652

12 23 م/م ادریس الحریري 
_تورارین

اللغة الفرنسیة 2 16,90 فرع الرباط الطاھري مینة A771651

5 6 م/م 20غشت _العناصر اللغة الفرنسیة 2 16,90 بنسلمان بلمھیدي رابحة TA56930

1 32 م/م ابو عنان المریني 
_اتازا

اللغة الفرنسیة 2 16,86 بالقاسمي سناء فرع مكناس D608026

9 4 م/م أناري اللغة الفرنسیة 2 16,80 تطوان البكاري إیمان L469267

15 21 م/م أناري اللغة الفرنسیة 2 16,80 الجدیدة عیاض ھیبة M459530

12 6 م/م 20غشت _العناصر اللغة الفرنسیة 2 16,80 تطوان غوان أسیة L497715

11 26 م/م 20غشت _العناصر اللغة الفرنسیة 2 16,75 الفرع اإلقلیمي البیضاء كوثر فركوس H492764

4 24 م/م تالنداوود اللغة الفرنسیة 2 16,70 سیدي قاسم العلوي زینب GA63867

1 3 م/م تالنداوود اللغة الفرنسیة 2 16,70 تطوان سكو كریمة CB17931

11 17 م/م اوالد سلیمان اللغة الفرنسیة 2 16,70 الخمیسات لحباب سمیة X290242

4 2 م/م صالح الدین االیوبي 
_سبت أسیفان

اللغة الفرنسیة 2 16,70 تطوان مشبال أسماء L482621

1 13 م/م 11 ینایر _ بورح اللغة الفرنسیة 2 16,67 البرشي أسماء فرع مكناس D983327

177/207

نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 5 م/م مواس اللغة الفرنسیة 2 16,60 تطوان أبالط بشرى L291897

10 25 م/م محمد البركة _عنقود اللغة الفرنسیة 2 16,55 سطات جكاني الھام W155943

8 32 م/م ایبن الخطیب _بني 
بوحلو

اللغة الفرنسیة 2 16,50 عدو فاطمة القنیطرة G559108

12 28 م/م ابي العالء المعري 
_أمطیل

اللغة الفرنسیة 2 16,45 سیدي قاسم مھدي حبیب نادیرة GN42927

2 5 م/م مواس اللغة الفرنسیة 2 16,40 سیدي قاسم العوني حنان GM84056

9 2 م/م محمد البركة _عنقود اللغة الفرنسیة 2 16,40 تطوان بوطاھر سلوى L451890

5 34 م/م اوالد سلیمان اللغة الفرنسیة 2 16,30 سیدي قاسم الشقروني بشرى GA13844

12 32 م/م ابي العالء المعري 
_أمطیل

اللغة الفرنسیة 2 16,30 سیدي قاسم الفیلة انتصار D547107

7 19 م/م عبد العالي بنشقرون 
_المنصورة

اللغة الفرنسیة 2 16,30 بنجدو سارة القنیطرة GY20077

10 24 م/م اوالد سلیمان اللغة الفرنسیة 2 16,30 فرع الرباط المستي صوفیة AB538246

4 3 م/م أناري اللغة الفرنسیة 2 16,30 تطوان بوقو جمیلة L470611

1 33 م/م ابو عنان المریني 
_اتازا

اللغة الفرنسیة 2 16,26 بویدیة فاطمة فرع مكناس D437784

6 16 م/م 11 ینایر _ بورح اللغة الفرنسیة 2 16,25 خنیفرة طائع نوال V235231

1 13 م/م 11 ینایر _ بورح اللغة الفرنسیة 2 16,20 البزازي ھند فرع مكناس D818214

5 29 م/م محمد البركة _عنقود اللغة الفرنسیة 2 16,20 اعیاض زینب  العیون I339746
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

4 38 م/م دار منات اللغة الفرنسیة 2 16,15 خنیفرة الخلفي عائشة V90641

8 8 م/م ابن حزم _إشریبن اللغة الفرنسیة 2 16,13 الراشیدیة عمراني بدیعة V237199

12 16 م/م ایبن الخطیب _بني 
بوحلو

اللغة الفرنسیة 2 16,07 كتان احالم فرع مكناس D720110

4 36 م/م ابن حزم _إشریبن اللغة الفرنسیة 2 16,06 صفرو لخشاف جمیلة CB163399

2 5 م/م تفزة اللغة الفرنسیة 2 16,05 تطوان ازویحل عواطف LC56383

13 34 م/م صالح الدین االیوبي 
_سبت أسیفان

اللغة الفرنسیة 2 16,01 سیدي قاسم لودیني فاطمة GK82165

1 5 م/م الحسن الوزان _أمتار اللغة الفرنسیة 2 16,00 تطوان طلماس خدیجة L454952

8 5 م/م ابو عنان المریني 
_اتازا

اللغة الفرنسیة 2 16,00 تطوان ألواث سمیرة L464852

8 5 م/م أناري اللغة الفرنسیة 2 16,00 تطوان الطوب سھام L461742

3 29 م/م 11 ینایر _ بورح اللغة الفرنسیة 2 16,00 فرع الرباط قائدي نجاة AB190965

12 17 م/م ایبن الخطیب _بني 
بوحلو

اللغة الفرنسیة 2 16,00 تربوني حنان فرع مكناس D572295

6 17 م/م ابو عنان المریني 
_اتازا

اللغة الفرنسیة 2 15,90 طاطا أولواد حفیظة JA143837

10 6 م/م تالتفراط اللغة الفرنسیة 2 15,90 تطوان الشبتي حنان L423921

10 3 م/م ابو عنان المریني 
_اتازا

اللغة الفرنسیة 2 15,90 تطوان السلیماني نجاة L484948
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

9 4 م/م متاع اللغة الفرنسیة 2 15,90 تطوان بناصر إیمان L488649

11 22 م/م أناري اللغة الفرنسیة 2 15,86 صفرو صالح سھام CB246211

11 37 م/م متاع اللغة الفرنسیة 2 15,80 خریبكة الحریري أمینة Q262476

5 30 م/م محمد البركة _عنقود اللغة الفرنسیة 2 15,80 فرع الرباط تاغي لطیفة AB255561

10 30 م/م صالح الدین االیوبي 
_سبت أسیفان

اللغة الفرنسیة 2 15,80 البھراوي فاطمة الزھراء القنیطرة G486336

5 34 م/م اوالد سلیمان اللغة الفرنسیة 2 15,80 السلفاتي لمیاء القنیطرة G463377

11 4 م/م تغسوان اللغة الفرنسیة 2 15,80 تطوان الونسعیدي لمیاء L412601

11 22 م/م محمد البركة _عنقود اللغة الفرنسیة 2 15,80 فرع الرباط الوھداني اسماء AB546124

7 3 م/م عبد الرحمان 
 الصحراوي _ تلوان

اللغة الفرنسیة 2 15,80 تطوان برھون ھدى L382082

3 3 م/م صالح الدین االیوبي 
_سبت أسیفان

اللغة الفرنسیة 2 15,80 تطوان بولعیش إكرام L399615

8 3 م/م متاع اللغة الفرنسیة 2 15,70 تطوان الشراع حفیظة L332040

7 39 م/م مواس اللغة الفرنسیة 2 15,70 فرع الرباط اغفیر سعدیة A644078

9 5 م/م تغسوان اللغة الفرنسیة 2 15,70 تطوان اكلیالح فاتن L488274

9 31 م/م أناري اللغة الفرنسیة 2 15,70 طاطا مجغرو فاطمة JF35099

10 30 م/م اوالد سلیمان اللغة الفرنسیة 2 15,65 سطات الناھي سمیرة Y193817

10 45 م/م النھضة _بني شیا اللغة الفرنسیة 2 15,65 خریبكة زعیمي فاطمة الزھراء Q267086
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

8 5 م/م عبد الرحمان 
 الصحراوي _ تلوان

اللغة الفرنسیة 2 15,60 تطوان العساتي عواطف L482980

16 35 م/م موالي علي الشریف 
_المضیق

اللغة الفرنسیة 2 15,60 الفرع اإلقلیمي البیضاء إیمان زدري BB73392

6 11 م/م متاع اللغة الفرنسیة 2 15,60 طنجة العبدي ھند K344046

12 1 م/م 11 ینایر _ بورح اللغة الفرنسیة 2 15,60 تطوان الفالقي شدیة L496515

13 34 م/م أ موال اللغة الفرنسیة 2 15,60 كرومي خولة فرع مكناس D820907

9 4 م/م تغسوان اللغة الفرنسیة 2 15,60 تطوان أوالد بوقدید ملیكة L327947

16 28 م/م أ موال اللغة الفرنسیة 2 15,50 سیدي قاسم الزكاري كریمة GN116046

15 37 م/م محمد البركة _عنقود اللغة الفرنسیة 2 15,50 فرع الرباط ثابث وردة AA31710

14 14 م/م النھضة _بني شیا اللغة الفرنسیة 2 15,50 فاس بنزكري لیلى C342543

3 3 م/م مسعود المزیاني 
_بوكامل

اللغة الفرنسیة 2 15,50 فرع تازة سعیدي فاطمة Z273460

18 35 م/م النعیمة اللغة الفرنسیة 2 15,47 بوكیل نزھة فرع مكناس DJ9044

8 33 م/م دار منات اللغة الفرنسیة 2 15,40 الخمیسات أوبلحاج نادیة X258442

13 30 م/م بني میزار اللغة الفرنسیة 2 15,40 الخمیسات أوبالل حفیظة X165389

11 30 م/م تغسوان اللغة الفرنسیة 2 15,35 سیدي قاسم الحدیكي نبیلة GK40333

18 6 م/م اسوكا اللغة الفرنسیة 2 15,30 طنجة الخالدي مریم X286454

10 5 م/م تفزة اللغة الفرنسیة 2 15,30 سیدي قاسم حمیوي حبیبة GA27095
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

11 31 م/م اوالد سلیمان اللغة الفرنسیة 2 15,30 الفرع اإلقلیمي البیضاء ھناء كصیر GN171970

12 30 م/م النعیمة اللغة الفرنسیة 2 15,30 الخمیسات أیت ادریس حفیظة XA37217

23 7 م/م تالتفراط اللغة الفرنسیة 2 15,20 طنجة الطباني نجاة WA120054

5 11 م/م المجاھدین _تمروت اللغة الفرنسیة 2 15,20 فرع الرباط حمال مریم AB538283

24 39 م/م تالتفراط اللغة الفرنسیة 2 15,20 فرع الرباط خرباش كوثر AB276869

5 13 م/م النھضة _بني شیا اللغة الفرنسیة 2 15,20 مربوح شیماء فرع مكناس D983833

8 14 م/م تفزة اللغة الفرنسیة 2 15,20 الخمیسات قندوسي خدیجة X221879

17 20 م/م تفزة اللغة الفرنسیة 2 15,10 الشرقاوي اسیة القنیطرة G456039

10 3 م/م ولمسة اللغة الفرنسیة 2 15,10 تطوان الھواري سناء L393438

18 29 م/م احمد الشرقاوي 
_تاسمیلت

اللغة الفرنسیة 2 15,10 بولمان معروف عائشة CB176990

17 5 م/م لھرى اللغة الفرنسیة 2 15,00 تطوان الرایس وفاء L171639

5 3 م/م اوالد سلیمان اللغة الفرنسیة 2 15,00 تطوان علوش رجاء L393820

17 3 م/م زاویة الحراش اللغة الفرنسیة 2 15,00 تطوان الحدوشي حنان L380694

10 34 م/م زاویة الحراش اللغة الفرنسیة 2 15,00 الخمیسات اوزیون مینة AB175080

13 32 م/م تفزة اللغة الفرنسیة 2 15,00 سیدي قاسم بندریس ضیاء GK14001

8 7 م/م المجاھدین _تمروت اللغة الفرنسیة 2 15,00 شریضق سكینة القنیطرة G611172

9 6 م/م تفزة اللغة الفرنسیة 2 15,00 إیرتى صارة فرع مكناس GM121190
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

14 41 م/م اوالد سلیمان اللغة الفرنسیة 2 14,90 فرع الرباط الخطروني فاطمة الزھراء GA159447

10 3 م/م ولمسة اللغة الفرنسیة 2 14,90 تطوان اإلدریسي حفیظة L497080

7 29 م/م المجاھدین _تمروت اللغة الفرنسیة 2 14,90 سیدي قاسم غزة حنان G269947

19 19 م/م تالتفراط اللغة الفرنسیة 2 14,90 سیدي قاسم كریم نورة GA145565

14 25 م/م موالي علي الشریف 
_المضیق

اللغة الفرنسیة 2 14,90 فرع الرباط الشرقاوي الدقاقي ھناء AD136881

10 7 م/م تفزة اللغة الفرنسیة 2 14,85 العرائش الكاسمي نادیة LA22113

8 32 م/م بني میزار اللغة الفرنسیة 2 14,85 سطات الھاشمي صوفیا WA179589

21 17 م/م تالتفراط اللغة الفرنسیة 2 14,80 السوسي احسان القنیطرة GB129410

3 10 م/م مسعود المزیاني 
_بوكامل

اللغة الفرنسیة 2 14,80 طاطا بلباه مریم I684395

20 10 م/م تالتفراط اللغة الفرنسیة 2 14,80 سیدي قاسم احمر الكرون فاطمة الزھراء GK85254

5 21 م/م تغسوان اللغة الفرنسیة 2 14,80 الخمیسات صرحان نجاة XA52623

11 3 م/م إبراھیم الروداني - 
بوحنین

اللغة الفرنسیة 2 14,75 تطوان العتابي سناء L403455

24 26 م/م بني صدرات اللغة الفرنسیة 2 14,75 الفرع اإلقلیمي البیضاء نوال فارس BJ292264

11 3 م/م إبراھیم الروداني - 
بوحنین

اللغة الفرنسیة 2 14,70 تطوان بوشمال وفاء L497912

3 38 م/م مسعود المزیاني 
_بوكامل

اللغة الفرنسیة 2 14,70 خنیفرة اسرام عائشة V281399
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

11 32 م/م مسعود المزیاني 
_بوكامل

اللغة الفرنسیة 2 14,70 اعلوش ملیكة القنیطرة G524050

20 1 م/م مسعود المزیاني 
_بوكامل

اللغة الفرنسیة 2 14,70 تطوان المذھون حنان LC163208

11 32 م/م مسعود المزیاني 
_بوكامل

اللغة الفرنسیة 2 14,70 امزاوك ایمان القنیطرة G465664

14 3 م/م الفقیھ المودن _علوي اللغة الفرنسیة 2 14,70 تطوان اسباع وسیمة LC211255

13 10 م/م تغسوان اللغة الفرنسیة 2 14,70 تزنیت بنداحي السعدیة JB300412

11 6 م/م أزغار اللغة الفرنسیة 2 14,65 العرائش الیعالوي فاطمة الزھراء LB83497

20 27 م/م تازخت اللغة الفرنسیة 2 14,65 سیدي قاسم عبدي اكـرام GK108281

14 3 م/م الفقیھ المودن _علوي اللغة الفرنسیة 2 14,60 تطوان أزكاغ منیة L389330

13 5 م/م تغسوان اللغة الفرنسیة 2 14,60 تطوان أحسبي كوثر L389232

8 13 م/م الشریف االدریسي 
_بوسیاف

اللغة الفرنسیة 2 14,60 العرائش أوفقیر أسماء LA98792

22 13 م/م تازخت اللغة الفرنسیة 2 14,60 الحناتي مجدة القنیطرة G430473

13 5 م/م لھرى اللغة الفرنسیة 2 14,60 تطوان بنموسى نادیة L455415

11 11 م/م موالي علي الشریف 
_المضیق

اللغة الفرنسیة 2 14,60 فرع الرباط الدحماني فاطمة الزھراء AD173087

14 29 م/م مسعود المزیاني 
_بوكامل

اللغة الفرنسیة 2 14,55 فاس بوطاھیري مریم CD243877
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

14 12 م/م ابن حزم _إشریبن اللغة الفرنسیة 2 14,50 فرع الرباط تاغال حنان DN10003

27 28 م/م تازخت اللغة الفرنسیة 2 14,50 خریبكة فاطمة لبیس QA151369

6 5 م/م المجاھدین _تمروت اللغة الفرنسیة 2 14,50 فاس اباحمو فاطمة C426597

14 3 م/م الفقیھ المودن _علوي اللغة الفرنسیة 2 14,50 تطوان الزاھر مجیدة LE14141

14 29 م/م مسعود المزیاني 
_بوكامل

اللغة الفرنسیة 2 14,50 فاس بلوط سارة CD231865

20 9 م/م تازخت اللغة الفرنسیة 2 14,50 سیدي قاسم شیكول عائشة GN58235

20 4 م/م إمنكورن اللغة الفرنسیة 2 14,50 تطوان موسى سعیدة L324207

22 25 م/م تازخت اللغة الفرنسیة 2 14,50 فرع الرباط الصحوي سعاد A483196

24 5 أحمد بنھاني _بني سمیح اللغة الفرنسیة 2 14,40 تطوان البقالي وداد L437204

27 41 م/م مسعود المزیاني 
_بوكامل

اللغة الفرنسیة 2 14,40 فرع الرباط وعسى سوكینة GB140435

18 23 م/م بني عمران _اشوكان اللغة الفرنسیة 2 14,40 الخمیسات سواني عائشة X147232

1 9 م/م عبدهللا ابراھیم _امزرة اللغة الفرنسیة 2 14,40 بولمان بن خدة فاطمة CB50014

24 7 م/م الفقیھ المودن _علوي اللغة الفرنسیة 2 14,35 العرائش اترارة محجوبة LA56552

14 12 م/م ابن حزم _إشریبن اللغة الفرنسیة 2 14,30 فرع الرباط ازوماي فاطمة DN3179

31 4 م/م موالي علي الشریف 
_المضیق

اللغة الفرنسیة 2 14,30 تطوان السرحان سعیدة L289569

11 16 م/م ابن حزم _إشریبن اللغة الفرنسیة 2 14,30 الخمیسات المعطاوي فاطمة XA12675
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

21 20 م/م تازخت اللغة الفرنسیة 2 14,30 فرع الرباط بوشفرى شادیة AB267611

31 29 م/م لھرى اللغة الفرنسیة 2 14,30 فرع الرباط صولدي لیلى AB352060

24 18 م/م اسوكا اللغة الفرنسیة 2 14,30 كویسي فاطمة القنیطرة G523621

18 39 م/م بني عمران _اشوكان اللغة الفرنسیة 2 14,20 الخمیسات بوروص كریمة X313896

4 38 م/م احمد الشرقاوي 
_تاسمیلت

اللغة الفرنسیة 2 14,15 خنیفرة العمراني فاطمة V265891

24 8 م/م بني عمران _اشوكان اللغة الفرنسیة 2 14,11 إطوبان رجاء فرع مكناس DO284

1 3 م/م الھادي امغوس 
_تكموت

اللغة الفرنسیة 2 14,10 تطوان الخملیشي نورا L401863

14 3 م/م الفقیھ المودن _علوي اللغة الفرنسیة 2 14,10 تطوان الخنیسي ماجدة LE16387

20 22 م/م الشریف االدریسي 
_بوسیاف

اللغة الفرنسیة 2 14,10 طنجة صبري حسناء V284691

35 6 م/م إبراھیم الروداني - 
بوحنین

اللغة الفرنسیة 2 14,05 العرائش الجالیطي فاطمة LB41609

16 3 م/م الھادي امغوس 
_تكموت

اللغة الفرنسیة 2 14,00 تطوان لشقار ھدى LG22847

16 7 م/م الشریف االدریسي 
_بوسیاف

اللغة الفرنسیة 2 14,00 العرائش تمیم لمیاء LA89819

7 7 م/م عبدهللا ابراھیم _امزرة اللغة الفرنسیة 2 14,00 طنجة كــلــو خدیجة CB172346
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

17 44 م/م الشریف االدریسي 
_بوسیاف

اللغة الفرنسیة 2 13,95 حدیدي نجاة  كلمیم JA113961

18 27 م/م بني عمران _اشوكان اللغة الفرنسیة 2 13,90 الخمیسات بنحمي انصاف X299924

17 22 م/م احمد باحنیني _اجواون اللغة الفرنسیة 2 13,90 الحسیمة شعیبي السعدیة VA106933

18 23 م/م بني عمران _اشوكان اللغة الفرنسیة 2 13,90 الخمیسات شمراح خدیجة X227914

27 21 م/م بني صدرات اللغة الفرنسیة 2 13,90 سیدي قاسم ملوكي فاطمة الزھراء GK119414

17 40 م/م بني عمران _اشوكان اللغة الفرنسیة 2 13,90 الخمیسات رزق هللا خدیجة X320302

11 7 م/م أزغار اللغة الفرنسیة 2 13,85 العرائش عامر حنان LA14108

34 5 م/م احمد الشرقاوي 
_تاسمیلت

اللغة الفرنسیة 2 13,80 سالمي صارة القنیطرة GM134865

18 20 م/م بني عمران _اشوكان اللغة الفرنسیة 2 13,80 الخمیسات العمراوي فاطمة XA18223

20 5 م/م سیدي محمد جمعون 
_داروتان

اللغة الفرنسیة 2 13,70 تطوان أواغي نوال L343267

18 22 م/م بني عمران _اشوكان اللغة الفرنسیة 2 13,70 الخمیسات الزین السعدیة XA17659

19 19 م/م موالي علي الشریف 
_المضیق

اللغة الفرنسیة 2 13,65 قلعة السراغنة عمار كوثر BH349852

17 10 م/م موالي علي الشریف 
_المضیق

اللغة الفرنسیة 2 13,60 طنجة أزغول مریم LA120184

29 27 م/م ابن طفیل _بني وكتة اللغة الفرنسیة 2 13,60 قاسي نعیمة القنیطرة PB136552

24 41 م/م بني عمران _اشوكان اللغة الفرنسیة 2 13,60 الخمیسات مھمدینا نادیة X224654
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

39 1 م/م أزغار اللغة الفرنسیة 2 13,55 تطوان ابن عمران لبنى LC114277

18 11 م/م احمد الشرقاوي 
_تاسمیلت

اللغة الفرنسیة 2 13,50 بوعزیز حیاة القنیطرة FL50719

18 26 م/م بني عمران _اشوكان اللغة الفرنسیة 2 13,50 الخمیسات سالمي نوال AD95323

26 2 م/م احمد الشرقاوي 
_تاسمیلت

اللغة الفرنسیة 2 13,40 طنجة أشتیب أم كلثوم GM76822

25 4 م/م أساكي اللغة الفرنسیة 2 13,40 تطوان ازمیزم ھند L501290

12 7 م/م أزغار اللغة الفرنسیة 2 13,40 طنجة العبضلي حنان LB59598

8 10 م/م الشریف االدریسي 
_بوسیاف

اللغة الفرنسیة 2 13,40 فاس محسن آسیا CD300761

44 7 م/م احمد الشرقاوي 
_تاسمیلت

اللغة الفرنسیة 2 13,35 العرائش بلقاید نعیمة LA13993

18 35 م/م بني عمران _اشوكان اللغة الفرنسیة 2 13,30 الخمیسات زیات حفیضة X176307

13 7 م/م الھادي امغوس 
_تكموت

اللغة الفرنسیة 2 13,20 العرائش أصریح سناء LA77622

22 25 م/م سیدي بوحاجة 
_لمواصیف

اللغة الفرنسیة 2 13,20 العرائش رحالي حلیمة W260957

15 3 م/م موالي علي الشریف 
_المضیق

اللغة الفرنسیة 2 13,20 طنجة الجندي زكیة LC155508

19 19 م/م موالي علي الشریف 
_المضیق

اللغة الفرنسیة 2 13,20 قلعة السراغنة العوراني كوثر HA150480
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

33 6 م/م أزغار اللغة الفرنسیة 2 13,20 طنجة خیضر سمیرة K371711

39 5 م/م احمد الشرقاوي 
_تاسمیلت

اللغة الفرنسیة 2 13,15 العرائش آیت عبد الرحمان إیمان LA120211

31 31 م/م ابن طفیل _بني وكتة اللغة الفرنسیة 2 13,10 قلعة السراغنة بوكرین كریمة MC133426

5 5 م/م أزغار اللغة الفرنسیة 2 13,10 تطوان البغدیدي مریم LF22516

13 2 م/م الشریف االدریسي 
_بوسیاف

اللغة الفرنسیة 2 13,10 تطوان بنیامون فدوى LG25993

13 15 م/م ابن طفیل _بني وكتة اللغة الفرنسیة 2 13,10 العرائش مغراوي سمیرة LB112519

25 38 م/م ابن طفیل _بني وكتة اللغة الفرنسیة 2 13,00 فرع الرباط الحنبالي وردة BH345990

18 34 م/م بني عمران _اشوكان اللغة الفرنسیة 2 13,00 الخمیسات القرشي حنان X224674

17 33 م/م احمد الشرقاوي 
_تاسمیلت

اللغة الفرنسیة 2 12,90 طنجة درویش خدیجة T191379

7 7 م/م ادریس االول _أوفاس اللغة الفرنسیة 2 12,85 العرائش العشاب إحسان LA120928

38 7 م/م ادریس االول _أوفاس اللغة الفرنسیة 2 12,80 طنجة الزیاني سمـاح L496772

15 5 م/م ادریس االول _أوفاس اللغة الفرنسیة 2 12,80 صلحیة فاطمة القنیطرة GB43396

8 18 م/م الشریف االدریسي 
_بوسیاف

اللغة الفرنسیة 2 12,80 فرع الرباط لقویر حسناء AA17650

20 10 م/م بني عمران _اشوكان اللغة الفرنسیة 2 12,80 العرائش الیزغي سمیرة LB45435

25 5 م/م أساكي اللغة الفرنسیة 2 12,75 تطوان اشخیخم فاطمة الزھرة L396064
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

43 12 م/م عبدهللا ابراھیم _امزرة اللغة الفرنسیة 2 12,70 فاس المصموضي مریم CD125011

37 42 م/م أساكي اللغة الفرنسیة 2 12,70 سطات ادنصار عائشة GA104126

33 5 م/م بني عمران _اشوكان اللغة الفرنسیة 2 12,60 العرائش العالوي فاطمة LB102449

44 10 م/م بني عمران _اشوكان اللغة الفرنسیة 2 12,55 فاس بوزلماط لمیاء CD364134

28 3 م/م عبدهللا ابراھیم _امزرة اللغة الفرنسیة 2 12,40 تطوان أقباي فاطمة الزھراء L445500

41 5 م/م أساكي اللغة الفرنسیة 2 12,40 تطوان بنعجیبة مریم L448121

13 21 م/م عبدهللا ابراھیم _امزرة اللغة الفرنسیة 2 12,40 فرع الرباط جناني فاطمة AA17253

7 14 اصفارن اللغة الفرنسیة 2 12,40 طنجة عســي كوثــر AB535589

26 6 م/م ابن طفیل _بني وكتة اللغة الفرنسیة 2 12,35 العرائش الحوزي بشرى LA72361

24 8 م/م أساكي اللغة الفرنسیة 2 12,33 صبري عزیزة فرع مكناس DO1030

27 7 م/م ادریس االول _أوفاس اللغة الفرنسیة 2 12,25 طنجة الجباري نجوى KB65185

40 31 م/م بني نبات _محلي اللغة الفرنسیة 2 12,20 طنجة األمین نجوى GM116935

8 5 م/م بني نبات _محلي اللغة الفرنسیة 2 12,20 فاس عكي زھرة CB105039

20 6 م/م ابن طفیل _بني وكتة اللغة الفرنسیة 2 12,10 تطوان ابزغوطن نبیلة L385142

25 4 م/م أساكي اللغة الفرنسیة 2 12,00 تطوان بوكریعات مریم L447960

38 7 م/م بني نبات _محلي اللغة الفرنسیة 2 12,00 طنجة لكریني نجاة I415875

36 1 م/م ادریس االول _أوفاس اللغة الفرنسیة 2 12,00 تطوان بن قاسم رشیدة L508493
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

42 5 م/م ادریس االول _أوفاس اللغة الفرنسیة 2 11,90 تطوان العساتي نجوة L425916

23 36 م/م سیدي بوحاجة 
_لمواصیف

اللغة الفرنسیة 2 11,90 فرع الرباط المدن مریم AB615459

32 7 م/م احمداشن اللغة الفرنسیة 2 11,80 طنجة بودشار حسناء L501846

16 5 م/م سیدي بوحاجة 
_لمواصیف

اللغة الفرنسیة 2 11,80 فرع الرباط صابر مریم BH318474

37 39 م/م القوارین اللغة الفرنسیة 2 11,80 فرع الرباط بیار حلیمة A635210

42 13 م/م أغرمالك اللغة الفرنسیة 2 11,70 طنجة المریني سعاد LB88127

4 31 م/م ابن طفیل _بني وكتة اللغة الفرنسیة 2 11,67 سباطة بشرى فرع مكناس JE56905

35 7 م/م احمداشن اللغة الفرنسیة 2 11,60 طنجة البركراكي إنصاف S549254

14 1 م/م ابن طفیل _بني وكتة اللغة الفرنسیة 2 11,60 تطوان بلحسن لمیاء LC111528

12 6 م/م احمداشن اللغة الفرنسیة 2 11,50 العرائش الفجیجي أسماء LA104848

9 9 م/م القوارین اللغة الفرنسیة 2 11,20 سیدي قاسم اسفیري فوزیة GK57250

19 29 م/م وادي الدھب _أزغار اللغة الفرنسیة 2 11,00 الفرع اإلقلیمي البیضاء سلوى عامري SH137478

49 7 م/م أغرمالك اللغة الفرنسیة 2 10,95 العرائش السھلي رحمة LB27047

26 9 م/م ابن طفیل _بني وكتة اللغة الفرنسیة 2 10,95 العرائش القدحي راضیة LB127134

39 2 م/م وادي الدھب _أزغار اللغة الفرنسیة 2 10,80 تطوان الشعرة كریمة L355280

42 20 م/م عبدهللا ابراھیم _امزرة اللغة الفرنسیة 2 10,65 العرائش المحسني لمیاء LA70819
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

27 6 م/م بني بشار اللغة الفرنسیة 2 10,50 العرائش زغیبة ھند LA104454

26 4 م/م ابن طفیل _بني وكتة اللغة الفرنسیة 2 10,40 العرائش الحاجي حنان LB77331

44 6 م/م عبدهللا ابراھیم _امزرة اللغة الفرنسیة 2 10,35 العرائش لكیل فتیحة LA113919

44 6 م/م القوارین اللغة الفرنسیة 2 10,25 العرائش المساعف منانة LA105691

38 2 م/م وادي الدھب _أزغار اللغة الفرنسیة 2 10,20 تطوان مزین فاطمة L481299

24 14 م/م بني صدرات اللغة الفرنسیة 2 10,00 المالكي وفاء فرع مكناس GA159525

43 6 م/م وادي الدھب _أزغار اللغة الفرنسیة 2 09,80 العرائش الصروخ نجالء LB68575

43 6 م/م وادي الدھب _أزغار اللغة الفرنسیة 2 09,55 العرائش الصحراوي لبنى LB88338

35 1 م/م وادي الدھب _أزغار اللغة الفرنسیة 2 09,20 تطوان الزروالي زبیدة L514217

11 10 م/م بني بشار اللغة الفرنسیة 3 18,90 بنسلمان ایت سعید رشید GN61943

35 19 م/م بني صدرات اللغة الفرنسیة 3 18,50 الجدیدة محمد أمین أبوكنان M457927

37 32 م/م ابن طفیل _بني وكتة اللغة الفرنسیة 3 18,40 بنسلمان كورو عبدالحمید GA62950

35 24 م/م بني صدرات اللغة الفرنسیة 3 18,30 الجدیدة حمیتي عبد العزیز M503051

19 م/م احمد باحنیني _اجواون اللغة الفرنسیة 3 18,10 بنسلمان البازي عمر BB45423

28 13 م/م وادي الدھب _أزغار اللغة الفرنسیة 3 17,86 صفرو بنیوسف أحمد C642022

16 15 م/م اسوكا اللغة الفرنسیة 3 17,66 صفرو مومالل عمر CB53581

33 1 م/م اسوكا اللغة الفرنسیة 3 17,65 بنسلمان المقریني عثمان K437212
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

28 11 م/م اسوكا اللغة الفرنسیة 3 17,53 صفرو یوسفي حسن CB15839

17 41 م/م أغرمالك اللغة الفرنسیة 3 17,50 الجدیدة ضبیط محمد WA43535

26 9 م/م ابن طفیل _بني وكتة اللغة الفرنسیة 3 17,44 خنیفرة اعفیر حدو V184777

32 14 اصفارن اللغة الفرنسیة 3 17,40 سیدي قاسم السریدي سلیمان GA19365

35 31 م/م بني صدرات اللغة الفرنسیة 3 17,40 الجدیدة بنطویلة كمال MA104935

18 5 م/م بني صدرات اللغة الفرنسیة 3 17,40 خنیفرة المین محمد V66009

26 15 م/م بني بشار اللغة الفرنسیة 3 17,40 معقول رشید فرع مكناس V81728

28 29 م/م تالمزالة اللغة الفرنسیة 3 17,30 خنیفرة غودان جواد V149175

31 8 م/م بني صدرات اللغة الفرنسیة 3 17,26 صفرو بھیدة یونس CB153987

31 20 م/م بني صدرات اللغة الفرنسیة 3 17,26 صفرو زروق خالد CB43078

22 19 م/م بني نبات _محلي اللغة الفرنسیة 3 17,20 الجدیدة جبران محمد MA72580

13 8 م/م وادي الدھب _أزغار اللغة الفرنسیة 3 17,15 بنسلمان اضریف بدر GN134737

10 20 م/م سیدي بوحاجة 
_لمواصیف

اللغة الفرنسیة 3 17,05 خنیفرة حقي العربي V182946

27 44 م/م بني بشار اللغة الفرنسیة 3 17,00 فرع الرباط المورید عبد الواحد X299785

21 28 م/م سیدي بوحاجة 
_لمواصیف

اللغة الفرنسیة 3 16,94 خنیفرة اشو عبداللطیف V89922

60 1 م/م عبدهللا ابراھیم _امزرة اللغة الفرنسیة 3 16,90 تطوان الحیوني علي L470243
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

24 33 م/م اسوكا اللغة الفرنسیة 3 16,87 تارودانت الحراكة محمد WA64107

56 7 م/م بني نبات _محلي اللغة الفرنسیة 3 16,80 خنیفرة الیامني موالي ادریس V133557

61 1 م/م واد امزكلن _زازو اللغة الفرنسیة 3 16,80 تطوان الیزیدي حمید L456921

32 40 م/م أغبال اللغة الفرنسیة 3 16,80 خنیفرة حیند الحسین V85506

59 40 م/م حسن أحیزون _تزروت اللغة الفرنسیة 3 16,70 الخمیسات لحصیني ھشام XA57194

20 32 م/م بني نبات _محلي اللغة الفرنسیة 3 16,70 خنیفرة امصدق یاسین V257977

14 21 م/م أمالوك اللغة الفرنسیة 3 16,65 خریبكة بناصر الحاج QA151538

18 16 م/م بني صدرات اللغة الفرنسیة 3 16,60 خنیفرة العزابي محمد والغازي V249468

31 8 م/م بني صدرات اللغة الفرنسیة 3 16,60 صفرو وعسو ربیع CB170556

26 10 م/م بني بشار اللغة الفرنسیة 3 16,55 خنیفرة بوحو محمد V131491

48 14 م/م إمنكورن اللغة الفرنسیة 3 16,55 بنسلمان العبوي عثمان AB627885

50 33 م/م حسن أحیزون _تزروت اللغة الفرنسیة 3 16,50 بنسلمان الحنصالي عبدهللا T166361

33 2 م/م أمالوك اللغة الفرنسیة 3 16,50 الخمیسات اودعني زاید بن موحى UB15704

33 15 م/م بني نبات _محلي اللغة الفرنسیة 3 16,50 فرع تازة المسیاف عبد الحمید Z440414

4 45 م/م واد امزكلن _زازو اللغة الفرنسیة 3 16,46 صفرو العصام محمد CB83017

53 6 م/م بني بشار اللغة الفرنسیة 3 16,44 بنسلمان الھایج محمد GN95255

28 5 م/م بني بشار اللغة الفرنسیة 3 16,40 تطوان مفتاح یوسف L253079
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

36 11 م/م واد امزكلن _زازو اللغة الفرنسیة 3 16,40 سیدي قاسم الحمیدي مراد GK115520

35 6 م/م أمالوك اللغة الفرنسیة 3 16,40 طنجة الدالل محمد K287391

28 20 م/م واد امزكلن _زازو اللغة الفرنسیة 3 16,40 فاس دوائري یونس CD501030

28 30 م/م تالمزالة اللغة الفرنسیة 3 16,30 خنیفرة البوشتاوي رشید V155064

37 44 م/م بني بشار اللغة الفرنسیة 3 16,30 بنسلمان امین رضوان W199095

15 5 م/م ادریس المحمدي 
_اكرسیف

اللغة الفرنسیة 3 16,25 سیدي قاسم اشرشني عبد الرحیم GK81893

47 22 م/م إمنكورن اللغة الفرنسیة 3 16,25 بولمان لكحل مصطفى CB217578

19 5 م/م حسن أحیزون _تزروت اللغة الفرنسیة 3 16,20 خنیفرة العزابي الحسین V85292

27 4 م/م بني بشار اللغة الفرنسیة 3 16,20 صفرو زرعي مصطفى Z184114

13 6 م/م حسن أحیزون _تزروت اللغة الفرنسیة 3 16,15 سطات جعفر بوبكر GN19032

32 4 م/م حسن أحیزون _تزروت اللغة الفرنسیة 3 16,13 صفرو الحمیوي حسن CB235250

33 11 م/م واد امزكلن _زازو اللغة الفرنسیة 3 16,13 مفتاحي محسن فرع مكناس H148257

29 13 م/م واد امزكلن _زازو اللغة الفرنسیة 3 16,10 الخمیسات المكاوي عبد الرحیم XA13566

45 20 م/م واد امزكلن _زازو اللغة الفرنسیة 3 16,10 خنیفرة الیونسي رشید V89979

24 1 م/م واد امزكلن _زازو اللغة الفرنسیة 3 16,10 تطوان السماس محمد L396289

31 17 اصفارن اللغة الفرنسیة 3 16,10 طاطا بعزیزي رشید U137099

36 11 م/م حسن أحیزون _تزروت اللغة الفرنسیة 3 16,06 صفرو البودوري یونس CB165709
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

40 8 م/م بني بشار اللغة الفرنسیة 3 16,05 سیدي قاسم المسلمي سعد GK103119

45 38 م/م حسن أحیزون _تزروت اللغة الفرنسیة 3 16,05 عشیر سعید فرع مكناس D949949

52 16 م/م حسن أحیزون _تزروت اللغة الفرنسیة 3 16,00 الدامي مراد فرع مكناس V253366

28 9 م/م بني بشار اللغة الفرنسیة 3 15,94 خنیفرة غنامي عبدالحكیم V123257

36 10 م/م بني بشار اللغة الفرنسیة 3 15,90 سیدي قاسم عیاد یحیى GM116512

47 16 م/م إمنكورن اللغة الفرنسیة 3 15,85 بولمان اسناي الحسین C601498

39 16 م/م ادریس المحمدي 
_اكرسیف

اللغة الفرنسیة 3 15,85 خنیفرة امھاوش یونس V210343

28 41 م/م بني بشار اللغة الفرنسیة 3 15,84 خنیفرة بن یخلف محمد V142985

17 14 م/م حسن أحیزون _تزروت اللغة الفرنسیة 3 15,80 أسفي المنجاوي ھالل H487158

44 21 م/م بني بشار اللغة الفرنسیة 3 15,80 العرائش عواد عبد السالم GK58396

53 34 م/م اسوكا اللغة الفرنسیة 3 15,80 فرع الرباط سجاري رشید A726068

45 27 م/م واد امزكلن _زازو اللغة الفرنسیة 3 15,75 سطات موھیب محمد W204400

35 11 م/م واد امزكلن _زازو اللغة الفرنسیة 3 15,75 سیدي قاسم صالح الدین رشید GN113554

29 12 م/م اسوكا اللغة الفرنسیة 3 15,75 خنیفرة المساوي عبد الحفیظ V69260

29 2 م/م واد امزكلن _زازو اللغة الفرنسیة 3 15,70 بنسلمان بربیش ادریس GM18572

33 21 م/م تالمزالة اللغة الفرنسیة 3 15,70 خنیفرة محبوب لحسن V265377

34 16 م/م تالمزالة اللغة الفرنسیة 3 15,60 الخمیسات عشاق حكیم X209337
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

40 26 م/م واد امزكلن _زازو اللغة الفرنسیة 3 15,60 سیدي قاسم لحمادي اسماعیل GK94319

40 1 م/م نودارت اللغة الفرنسیة 3 15,60 تطوان نبیھ عز الدین LC113479

48 7 م/م تالمزالة اللغة الفرنسیة 3 15,60 بولمان العثماني مصطفى CB52956

4 45 م/م واد امزكلن _زازو اللغة الفرنسیة 3 15,53 صفرو كوریدیس عبد العزیز CB47898

24 1 م/م أغبال اللغة الفرنسیة 3 15,50 تطوان أعراب معاد LC134837

39 13 م/م واد امزكلن _زازو اللغة الفرنسیة 3 15,50 سیدي قاسم الملیح ادریس GN78569

68 7 م/م واد امزكلن _زازو اللغة الفرنسیة 3 15,50 فاس الھادیوي عبد الحفیظ UC106168

52 10 م/م تالمزالة اللغة الفرنسیة 3 15,44 خنیفرة درقاوي عبدالرحمان V82477

58 5 م/م واد امزكلن _زازو اللغة الفرنسیة 3 15,40 تطوان كازي محمد یاسین L415302

74 35 م/م أغبال اللغة الفرنسیة 3 15,40 فرع الرباط لفحل محمد AE26168

74 11 م/م أغبال اللغة الفرنسیة 3 15,40 اوبویھ عادل القنیطرة G652640

75 20 م/م نودارت اللغة الفرنسیة 3 15,40 صفرو بنیس كمال CB162751

55 18 م/م أغبال اللغة الفرنسیة 3 15,40 رفقي اشرف القنیطرة G611494

71 13 م/م نودارت اللغة الفرنسیة 3 15,40 سیدي قاسم عواد علي GK18778

33 34 م/م أغبال اللغة الفرنسیة 3 15,35 أسفي مكاسي عبد الھادي H204621

197/207

نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



الفحص أنجرة نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 أبو بكر الصدیق اللغة الفرنسیة 1 16,00 طنجة المعتصم ھاجر K375174

2 2 دار قشانة اللغة الفرنسیة 1 15,85 تطوان بنزینة سمیرة L272284

3 2 كتامة اللغة الفرنسیة 1 15,70 طنجة الغرباوي سلمى K397719

4 2 تغرامت المركز اللغة الفرنسیة 1 15,20 بولمان العلواني سمیة C468858

5 2 عین بوخلفة اللغة الفرنسیة 1 15,10 تطوان لكموش ھودة L257894

4 3 عین بوخلفة اللغة الفرنسیة 1 15,00 طنجة القري سارة GK114880
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



العرائش نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 11 المشیشي المركز اللغة الفرنسیة 1 16,00 سیدي قاسم زوكاغ حنان UB57263

1 6 م/م حمزة بن عبد المطلب 
 المركزیة

اللغة الفرنسیة 1 16,00 صفرو عیاش إكرام CB83990

2 28 م/م طــــــــــــــــردان 
 المركزیة

اللغة الفرنسیة 1 16,00 الخمیسات احماد سلوى K348906

1 8 اللغة الفرنسیة م/م شفراوش المركزیة 1 15,90 سیدي قاسم الخمسي سناء GA103415

1 29 م/م موالي عبد السالم 
المركزیة

اللغة الفرنسیة 1 15,87 زكراوي نزھة فرع مكناس D703754

3 4 م/م تجــــــــــــزرت 
 المركزیة

اللغة الفرنسیة 1 15,80 سیدي قاسم بن الشیخ لال زینب VA41471

3 15 م/م طــــــــــــــــردان 
 المركزیة

اللغة الفرنسیة 1 15,80 صدیق فاطمة الزھراء فرع مكناس DN8844

2 15 م/م سیدي مزوار-تاولة- 
  المركزیة

اللغة الفرنسیة 1 15,70 الزیادي اكرام القنیطرة AB265023

2 1 م/م تازروت  المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,70 العرائش المجدوبي خدیجة LB79059

2 4 اللغة الفرنسیة م/م شفراوش المركزیة 1 15,70 سیدي قاسم فراج شھرزاد GN16756

3 9 م/م الصفصاف المركز اللغة الفرنسیة 1 15,60 فرع الرباط موراك لیلى D638845

11 م/م تازروت  المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,54 خنیفرة منصوري وفاء LB76068

3 3 م/م طــــــــــــــــردان 
 المركزیة

اللغة الفرنسیة 1 15,40 أسفي موجود سومیة G449227
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



العرائش نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 1 اللغة الفرنسیة م/م شفراوش المركزیة 1 15,30 العرائش الجیالني وفاء D410265

5 6 م/م عین منصور المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,26 صفرو منصور جمیلة CB96254

5 9 م/م سیدي مزوار-تاولة- 
  المركزیة

اللغة الفرنسیة 1 15,25 سیدي قاسم الحمري اسماء GK29991

6 9 م/م طــــــــــــــــردان 
 المركزیة

اللغة الفرنسیة 1 15,20 محدوت نوال القنیطرة Y248831

3 10 م/م تجــــــــــــزرت 
 المركزیة

اللغة الفرنسیة 1 15,10 الخمیسات بنداودي فاطمة D476146

5 1 م/م تازروت  المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,10 العرائش محسن فاطمة الزھراء D421794

10 8 م/م تازروت  المركزیة اللغة الفرنسیة 1 15,00 الساللي كوثر القنیطرة XA68542

7 5 م/م تازروت  المركزیة اللغة الفرنسیة 1 14,90 تطوان الفضالي نھاد L446152

8 21 م/م تازروت  المركزیة اللغة الفرنسیة 1 14,87 الراشیدیة مالكي اللة مریم UB8926

6 16 م/م تازروت  المركزیة اللغة الفرنسیة 1 14,85 بولمان اویزي رشیدة CB39754

1 45 مدرسة عبدالمالك السعدي األمازیغیة 3 16,00 فرع مراكش المرخاتي عبد الغني EA66266

2 34 مدرسة محمد بلحسن 
الوزاني

األمازیغیة 3 14,20 أكادیر كواع مصطفى JB333131
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



طنجة أصیال نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 28 اللغة الفرنسیة الزوة المركزیة    1 16,05 فاس الحجوجي سمیحة C418235

1 5 القاضي عیاض األمازیغیة 3 17,30 ششاوي محمد فرع مكناس UA19715

2 15 ابن زیدون األمازیغیة 3 16,10 أكادیر بوكرا عبد هللا JE213711
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



تطوان نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 واد اللیل اللغة الفرنسیة 1 17,20 تطوان الھسكوري زینب K403273

1 1 واد اللیل اللغة الفرنسیة 1 16,40 تطوان الغریم أمال L282659

1 1 واد اللیل اللغة الفرنسیة 1 16,30 تطوان الروسي جبلحبیبي إیمان K373747

2 1 م,م ابن الرومي اللغة الفرنسیة 1 16,30 تطوان شقرون إیمان L409978

2 2 ھباطة اللغة الفرنسیة 1 16,06 صفرو صفصافي حیاة CB152964

2 1 م,م الجامع الكبیر اللغة الفرنسیة 1 16,05 تطوان بودوح الخطابي عصمت L316342

2 1 إبراقن اللغة الفرنسیة 1 15,70 تطوان السربوتي حفصة L448787

3 1 حسان بن ثابت اللغة الفرنسیة 1 15,70 تطوان بنزیان سمیة L398771

2 1 ھباطة اللغة الفرنسیة 1 15,70 تطوان بنعباس نادیة AB227620

3 30 اشروظة اللغة الفرنسیة 1 15,60 تطوان الفتوحي سكینة L486386

3 2 اشروظة اللغة الفرنسیة 1 15,40 فرع الرباط بوشفرى سھام AB620279

2 1 إدمامن السفلى اللغة الفرنسیة 1 15,40 تطوان الغرب بوشرى L313353

7 1 إدمامن السفلى اللغة الفرنسیة 1 15,30 تطوان القجال لبنى L292807

4 1 تزغارن اللغة الفرنسیة 1 15,30 تطوان القشقاش إیمان L467100

10 1 اوالد علي المنصور اللغة الفرنسیة 1 15,20 تطوان المصباحي عواطف L325362

1 20 محمد السادس األمازیغیة 3 17,40 جمال اسماعیل فرع مكناس V217463

2 15 اإلمام أبو الحسن الشاذلي األمازیغیة 3 13,40 أكادیر اكرایم الحسن JB365676
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



المدیق افنیدق نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 5 بن یونس اللغة الفرنسیة 1 16,80 فرع الرباط قیدي نھال AB622785

1 1 بن یونس اللغة الفرنسیة 1 16,70 تطوان زعیم ابتسام P241810
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



وزان نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 م.م بئر انزران اللغة الفرنسیة 1 16,90 سیدي قاسم بنعبود كریمة GM88454

1 8 محلیل اللغة الفرنسیة 1 15,80 سیدي قاسم الغزال نعیمة GA59810

2 25 م.م عبد هللا الشفشاوني اللغة الفرنسیة 1 15,50 خویا الھام القنیطرة G246554

1 7 عبدالرحمان الداخل اللغة الفرنسیة 1 15,30 الشاكلي فاطمة الزھراء القنیطرة G461955

2 4 سیدي عالل الزغاري اللغة الفرنسیة 1 15,10 سیدي قاسم الشیخ حیاة GK19685

2 8 العزابة اللغة الفرنسیة 1 15,00 الخمیسات بادو سعاد X82312

1 8 م م محمد عبده اللغة الفرنسیة 1 15,00 بختي احالم القنیطرة GN101212

5 8 ابن منظور اللغة الفرنسیة 1 15,00 جبیلو امینة القنیطرة GN45749

1 27 م.م محمد بن عبد هللا اللغة الفرنسیة 1 14,90 الخمیسات التھامي نجوى GM25527

2 10 عبدالرحمان الداخل اللغة الفرنسیة 1 14,85 سیدي قاسم اعدید خدیجة GK69587

1 5 العزابة اللغة الفرنسیة 1 14,70 حمري منال القنیطرة Z196163

1 6 سیدي عالل الزغاري اللغة الفرنسیة 1 14,70 تزنیت الحیمر جمیلة GK64847

6 8 العزابة اللغة الفرنسیة 1 14,60 االشھب حنان القنیطرة G335186

3 6 م/م حمان الفطواكي 2 اللغة الفرنسیة 1 14,60 العرائش بقراوي إیمان G249161

4 13 العزابة اللغة الفرنسیة 1 14,55 سیدي قاسم حیمي حیات GK17763

2 6 عبدالرحمان الداخل اللغة الفرنسیة 1 14,50 طنجة الخملیشي فطیمة K351086

3 8 عبدالرحمان الداخل اللغة الفرنسیة 1 14,40 سیدي قاسم المرابط غزالن GA92166

205/207

نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



وزان نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 25 القشاشدة اللغة الفرنسیة 1 14,40 فاس جراري مینة BB6840

3 35 القشاشدة اللغة الفرنسیة 1 14,30 الخمیسات بوطیب خدیجة X146209

1 6 الشھبیة اللغة الفرنسیة 1 14,20 طنجة البقالي أسماء K431105

9 20 م/م موالي إ سماعیل اللغة الفرنسیة 1 14,20 ایت باحو فضیلة القنیطرة G332459

5 7 بوقرة اللغة الفرنسیة 1 14,10 الحلیبي نادیة القنیطرة GN131567

2 6 م/م سبدي محمدالعربي اللغة الفرنسیة 1 14,00 طنجة الشلي لطیفة VA58639

7 6 كراینو اللغة الفرنسیة 1 14,00 طنجة الصفریوي سعیدة Z372096

3 6 كراینو اللغة الفرنسیة 1 14,00 العرائش فویة نادیة LA74149

8 20 م/م موالي إ سماعیل اللغة الفرنسیة 1 13,90 الخمیسات العیساوي حسناء X257006

4 6 م/م موالي إ سماعیل اللغة الفرنسیة 1 13,80 العرائش السعیدي ثوریة LA76931

10 20 القشاشدة اللغة الفرنسیة 1 13,80 الزبیري امال القنیطرة G299058

7 4 الدوالح اللغة الفرنسیة 1 13,70 خریبكة بدة حیاة WB92680

7 6 م/م موالي إ سماعیل اللغة الفرنسیة 1 13,40 بوقستال السعدیة القنیطرة A773761

4 16 م/م موالي إ سماعیل اللغة الفرنسیة 1 13,40 فرع الرباط غالمي نجاة AB202125

5 31 م/م موالي إ سماعیل اللغة الفرنسیة 1 13,35 الفرع اإلقلیمي البیضاء خدیجة بھالوان BK158430

8 6 القشاشدة اللغة الفرنسیة 1 13,20 طنجة بطاش نسرین K401408

7 8 بوقرة اللغة الفرنسیة 1 13,10 سیدي قاسم المشروح سعیدة GN123350
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة



وزان نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

12 6 القشاشدة اللغة الفرنسیة 1 13,00 العرائش أحسین لطیفة K149657

17 6 الدوالح اللغة الفرنسیة 1 12,60 العرائش غیالن عواطف LA23603

17 6 الدوالح اللغة الفرنسیة 1 12,35 العرائش الشواي ھدى LA88731

8 23 الدوالح اللغة الفرنسیة 1 12,30 الحسیمة االحمر سمیرة CD150365

9 6 بني كولش اللغة الفرنسیة 1 12,30 العرائش قیدي مریم LA79007

18 4 بني كولش اللغة الفرنسیة 1 12,20 طنجة زرقوني فاطمة GM106486
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نوع اإلستحقاق :     1: إلتحاق بالزوج       2: مؤنث      3: مذكر

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

االبتدائي الئحة


