
2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

الرياضيات:  التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

1442311 حمزة  كرمة 12159

2454192 أمين ارميميش12167

3530951 عبد الصمد عماري12403

4428105 أميمة علواوي12149

5479797 حمزة تواهر12526

6467518 بدر اوالد جمعة12355

7449752 بوسلهام العنزى12165

8482572 عبد االله اعريش12264

9478028 مريم علمي12180

10428001 أسامة برائم12148

11522854 خديجة ابلعيد12397

12432174 عبد هللا  الهمص12154

13481932 حسن قنزع12528

14528436 أيوب الدوغري 12554

15608073 يونس وشت12238

16502511 يحيى متيوي12388

17476316 سعيد بلعسري12523

18520923 رشيدة الباهي12201

19539765 كوثر الجزار12404

20528448 محمد بدر الدين اليزيدي12555

21425725 يوسف  اولعيدي12247

22431526 يونس احوف12323

23612128 حمزة بنعزيز12602

24497527 سعيد كرابي12187

25554492 نوفل بنشليح  12575
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

الرياضيات:  التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

26435920 ابتسام كردالس12156

27451991 صفاء كرام12341

28458980 ياسين قدي12169

29504746 محمد البرهمي12632

30438085 فاطمة الزهراء بكري12500

31436748 هاجر حكوش12157

32542410 محسن الوردي12567

33491023 ضحى بلعيدي12268

34488079 نورا محسن12377

35524186 ايوب الشدلي12552

36620640 حنان ملحمدي12470

37424816 مصطفى املشتال12245

38437933 سكينة البدالي12158

39478379 سليم  الجناتي االدريس ي12525

40443558 خديجة بزيز12161

41450686 احمد حباش12166

42452890 منعيم الحاض ي12509

43626994 عبدالصمد ابراهيمي12617

44581318 ابتسام بولحسن12231

45483967 سفيان الطنيبار12371

46558530 ندى زريق12288

47434239 زينب واكريم12328

48445371 الحبيب بضري12260

49445645 توفيق خليل12625

50515734 رضوان اخبازة12197
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

الرياضيات:  التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

51632997 ملياء زنيبل12244

52536079 رشيد شعيبي12564

53510846 هاجر الشدادي12193

54482684 خديجة صاديق12370

55428905 نورة بوخة12317

56632540 عبدالعزيز ندبحمي12482

57592691 هند جراني12437

58567551 يونس الحيدود12640

59545231 احمد امين تقة12570

60489637 محمد  بالري12628

61590856 إشراس الحجاجي اإلدريس ي12434

62550569 سكينة الراض ي12213

63438200 اثار البوعناني12332

64583495 عصام النو12645

65571278 مراد السعداني12228

66434935 ياسين  طناز12254

67560756 مريم بوفوس12416

68614597 يوسف سمحي12604

69453975 سعيدة  كورش12626

70550050 عبداالله   بليل12408

71491570 وصال الدعلي12381

72425664 وسيم فتيح12312

73559615 لبنى منصور12291

74605048 مصطفى هاشمي12648

75567809 عزالدين بوعلي12422
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

الرياضيات:  التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

76437193 سفيان شداد12499

77465547 الصديق العليوي12171

78470363 امال منصوري12173

79552917 سومية قاسمي12285

80535651 عبد هللا الدريس ي12283

81468855 شيماء بومالك12358

82425194 محمد يدير12144

83430278 ابتسام الواد12152

84599976 ايوب بنحمامة12445

85492990 هشام كمال االدريس ي12536

86557483 ياسين األبيض12414

87588241 جارهللا لطيف12591

88454901 سارة عبدالوي12261

89484798 سعاد األزهاري12530

90546508  الحبيب  البكري12571

91592954 أيوب لعرج12438

92425152 خالد خيي12246

93503355 سومية وبدة12631

94426108 املصطفى  قويدر12488

95614794 أسماء عطوي12459

96563274 هجر طهري12418

97492275 موراد الزيدي12535

98595468 أنس الصابري12441

99548605 زينب جطيوي12212

100517538 سارة اصغيور12198
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

الرياضيات:  التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

101427343 حسنية الصغير12145

102581104 اسامة  الشوني12644

103428478 يوسف لغراري12150

104501862 يوسف الوهراني12630

105427397 سفيان املهداني12146

106501531 سفيان رابح12541

107543584 يونس الرشيدي12568

108565947 حليمة قزدبا12579

109569201 محمد  ايت بلعيد12641

110488966 يونس التجاني12267

111594268 شيماء  زبنج12439

112429531 وصال الدادس ي12151

113481405 يوسف  هشام12263

114486492 زكرياء جعفر12533

115556824 خليد الحديوي12287

116455624 شيماء العبوبي12343
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

االجتماعيات: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

1465018 نجوى بنتالية11696

2480852 يونس احممض11717

3429277 رضا الطويل11650

4510438 أحالم اإلدريس ي11740

5439357 عبدالحكيم اعقيرش11662

6471744 خديجة  باحمو 11704

7429191 رشيد القرعة11649

8436367 زينب دحماني11658

9439653 عبد الرحمان  املرابط11663

10479806 يوسف ايت عيس ى11716

11457346 سامي الراعي11686

12445520 عبد الجليل أيت خالي11669

13498400 سارة بوروص11567

14556687 عبد الرحيم كريمي12069

15425028 محسن اليمالحي11642

16446468 سارة االدريس ي الزكاري11670

17507422 يونس حيمود11977

18520205 محمد بودخيلي11753

19488429 محمد بندحمان11724

20480106 أحمد الرحيبي11936

21478107 امحمد  لعيوني11713

22458451 حليمة مشيش ي11688

23508705 عبد املنعم بنسبان11979

24430983 أنوار مهوير11296

25478590 اسماعيل ساسيوي 11714
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

االجتماعيات: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

26527940 محمد التبر11584

27479380 الحسين بلخيري11560

28520168 عبد املجيد الشقيري11752

29483915 ابراهىم العلمي11720

30501659 سناء اليوسفي11735

31574632 خالد عزوز12096

32465009 حمو معروف 11695

33425523 حسناء  الجبوري11644

34490647 رجاء الطالحي11376

35539428 اني12031 سليمان الكرو

36548164 أشرف كنوش 11593

37488894 سكينة مقدم11375

38508041 عمار البدوي11395

39429169 سكينة العسالي11543

40543063 رجاء خراس11769

41554345 أحمد الرفاعي11449

42546079 محمد أوزبير11774

43484167 احمد العراقي 11367

44546924 مصطفى مهوري11780

45457526 اميمة ركوتي11687
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

التربية االسالمية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

1620170 طارق أيت ملود14309

2459678 علي امزال14525

3436202 محمد سعيد الهاشمي14504

4585383 حمزة العمراوي14446

5448319 سلمان برنوس ي14509

6433959 كريم الغانمي14329

7629737 نعيمة ملوكي14492

8456367 هاجر بوحنين14517

9426020 سفيان مصبان14315

10600495 نورالدين تبيبة14458

11480194 عبد العزيز الباز13927

12560125 أنس الزركدوني14428

13513594 إكرام العاوني13988

14531793 مراد الهدانة14635

15466481 مريم  بروحو14359

16613760 بوسلهام بن دهاج14613

17537513 فتيحة باشري14023

18435651 امل بهالكي14332

19570698 الحسين موعتصيم14272

20437340 عبد الستار  البقالي 13839

21529349 حفصة  الشادلي14013

22557405 اني14061 صفاء  الغزو

23433677 عبدالرزاق عكان14328

24579028 الحسين أنوار14099

25434025 الخامس الصانع14500
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

التربية االسالمية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

26476695 مينة التايك14532

27497297 أيوب حبيبي13961

28537780 عبد الرحمان أيت دادا14024

29555119 يونس التويجر14057

30504453 بشرى بودياب13974

31484914 جواد زواع 13935

32502837 سفيان  الخمار 13971

33453634 خالد  األبيض14345

34488423 اسماء الشريف14378

35550673 هاجر اشقدي14051

36440928 عبد الصمد تميم14335

37605084 عبد الكبير زاهد14139

38448570 املصطفى الكربي14510

39622040 مصطفى الودغيري14480

40468737 فاطنة االدريس ي13905

41455037 صفية العزوزي14516

42456675 يوسف أحيزون14208

43436694 حليمة تسيلة13838

44465093 خديجة  اسالسلي14357

45586144 زكرياء العمراوي14447

46433465 الحسين جدو14193

47562650 البشير الوادي14268

48493589 مراد التاجر14630

49464746 الحسن ايت مبارك 14217

50430560 فاطمة الزهراء اغوالد14321
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

التربية البدنية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

1563299 ابتسام  اوديز 14816

2624776 وصال بلكادة15098

3497864 أشرف ركي14746

4470101 سيف أبهت14717

5476523 أمين  بن حدو14951

6487316 اسامة بلقايد15037

7549807 فاطمة الزهراء جليل14800

8547854 خالد بودن14975

9605601 كوثر  بوزيت14883

10589685 كوثر بروحو14845

11466096 املهدي كالل14712

12561695 أنور أغمام15058

13608679 أميمة فضيلي14887

14482384 يونس البلبال14953

15449996 خليل ورغي14693

16566167 عثمان بويفران14986

17568334 هناء الشواي14822

18507416 سلمة خرشوفة14760

19425832 سارة بلخليفي15112

20611898 أناس علمي14897

21583464 صالح الدين سعيدي15065

22503497 ياسين  إراوي14960

23447490 سهام لغماري15116

24612741 الحبيب السعيدي14900

25526802 عصماء دحمان14780
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

التربية البدنية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

26524330 رضون الشغشاغ14968

27430417 اميمة  بكري14934

28493444 ياسين أوعيس ى 14743

29592730 سمية قويصح14853

30556202 نبيل البكراوي14806

31523118 كمال املسناوي14967

32595365 الصديق  الوهبي 14862

33504141 محمد حموش14755

34482133 الياس اميحي 14730

35608824 ايمان االنصاري14890

36467057 نعمة مانع14713

37628001 سعيد  الشباك14923

38559602 حكيم بغو14809

39616353 محمد الجامعي14906

40609343 محمد بلعباس14891

41608987 الحسين الكوخ15183

42506610 الحسنية الحنفي14759

43595224 غزالن الحداد14860

44457273 إسماعيل بنهالل15029

45441305 نسرين اليزغي15115

46592043 مريم  معيوفي14851

47500894 انس اوالد مودى14959

48632575 حمزة البوطي15107

49473919 محمد أمين اجنيح14722

50488445 مريم الدوامي14954
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

التربية البدنية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

51621806 حسناء اهدي15094

52610183 عبد الهادي ازنيبر14894
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

الفلسفة: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

1448255 سلوى بجكنة16051

2547613 فوزية كطابي16005

3460686 عبدالبر  الصولدي16055

4543327 سمير اللوادي16108

5536461 املهدي الفحول16001

6427073 فؤاد الساهل16050

7552049 عمران  الوطاني16009

8551187 الهام عطار16007

9551471 شيماء  البوركي16008
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

الفيزياء والكيمياء: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

1426551 عبد الحميد كبيلة13183

2558191 نبيل مسكيني13406

3450901 حمزة فرحاوي13481

4447723 محمد  العروج 13802

5438725 هدى أباضة13467

6477728 حميد النواصرية13517

7554522 سفيان حاجبي13284

8612919 Tourarمحمد 13661

9444728 عادل بولوح13800

10597214 رشيد الجليدي13783

11451809 معاد الحجوي13483

12457053 أمين الحديوي13361

13611957 ادريس حمادي13788

14478435 سمية الضو13715

15495723 لعبيدي احمد13731

16591529 مريم موس13630

17452490 أيوب الباي13487

18464854 وردة صوص ي13215

19476184 وجدان خيدر13713

20459765 مراد الشهدي13212

21435161 كوثر عنسار13454

22533680 احمد العالية13755

23596844 اميمة تتاللو13638

24482344 بشرى بنزيدية13229

25427349 محمد شجاع13186
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

الفيزياء والكيمياء: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

26522099 عبدالرحيم باوزين13386

27512598 سهام مزدوبي13253

28546868  بالل عيش ي13760

29553189 سفيان اهميزي13820

30555632 عثمان  ايت رحو13404

31490835 هاجر  أيت عليوة13236

32568878 اسامة االبيض13295

33491093 املهدي  زوكرار13725

34543746 خديجة اوسموكن13281

35551731 أحمد  بنزيدان13763

36451675 غزالن األرض ي13482

37432406 حمزة    الهواري13696

38533057 مروان الشواكي13272

39590061 مريمة حمي13782

40550959 مريم أبوالحسن13761

41452333 أيوب كدة13207

42556600 اميمة حمية13285

43496058 معاد الشرقي13809

44473776 عبدهللا اكزاز13511

45570742 عبد للكبير الدومي13772

46499712 مريم صدقي13735

47527123 يوسف حمداوي13392

48438138 سلمى  بلموجود13464

49434511 فاطمة الويراني13798

50612151 مينة بادس ي13659
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

الفيزياء والكيمياء: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

51609121 أسماء الحيلح13786

52444465  املاللي  الهام13473

53530957 خالد شنوفي13567

54510479 شيماء مرزاق13380

55493870 زهير عايدة13239

56483426 عبد العزيز العسكري13232
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

اللغة االنجليزية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

1472094 بشرى الزوين15714

2621352 سارة عاللي15658

3466597 مريم النوار15530

4618006 صفية ابرشان15653

5527373 سعيدة  موعش ى15579

6490901 لبنى الكاوتاري15266

7471430 سعيد بن اشبير15404

8471870 الياس العفير15534

9494614   إكرام  الطرابلس ي15550

10536381 أشرف بونقاب15304

11439840 نادية بوعرير15506

12425468 فاطمة الزهراء عنتر 15482

13496687 رشيد   االزعر15270

14498896 لطيفة الجميلي15730

15427944 ايمان بنهمو15485

16554278 سهام  مميش15589

17427806 وليد كرومي15672

18633786 رانيا  مكوار15376

19432069 ايمان اليزيد15383

20472811 نسيم زغواني15406

21427418 ابتسام التمامي15194

22466937 ايمان بلحسن15400

23469336 مريم ايش ي15711

24524568 نادية ازدو15576

25557715 محمد بوعالوي15593
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

اللغة االنجليزية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

26476835 لبنى املنصف15539

27425962 انتصار البقالي15378

28528814 لبنى الهراس15296

29489216 عزوز بلخراف15416

30433828 ياسمين سمليل15493

31594610 صفاء بولعجول15621

32551807 فوزية  شواني15448

33471346 دونيا الورغي15712

34595251 سارة الراوي15622

35425047 يسرى  ازرويل15667

36607729 محمد باشتي15469

37438269 عبد الحق احساس ي15502

38583455 سمية الراجي15608

39607458 ادريس ازاراف15637

40603551 سلمى محمو15467

41605018 سناء بومديني15355

42433230 سعيدة زاحم15679

43438261 نهى بلهامي15501

44444454 يامنة حينجي15220

45592641 فاطمة الزهراء  الخطابي15346

46480802 خديجة  الزمراني15256

47471783 عائشة الشيحي15533

48535443 عائشة بنخلوق15756

49514202 شيماء عنبوري15287

50453857 زبيدة عريبو15518
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

اللغة االنجليزية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

51426975 محمد الصياد15483

52436006 مريم  لحفيظ 15385

53498159 سمية القيمة15729

54588360 عبد االله امحمدي15344

55479974 عبد الرحيم اربيلي15723

56462684 فدوى زيوط15239

57601122 بدر الغفوري15628

58604888 حميد لهاللي15468

59620664 عبد الغني بهادي15812

60631043 ابراهيم أبيري15373

61589719 سلوى باصو15616

62609488 فاطمة زهراء كمال15640

63465944 سارة باديس15245

64578811 مراد حزوط15782

65583938 لطيفة هبولة15462

66508620 املحجوب بليتيمة15424

67615451 هدى علعزي15811

68539624 فاطنة الحيان15841

69425334 جمال الصحراوي15188

70430286 محمد املهدوي15675

71559225 سكينة زريق15318

72436032 صفاء حمودة15204

73510432 شيماء الوداني15425

74509937 فاطمة الزهراء بوعصام15562

75526539 عواطف خمسون15577
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

اللغة االنجليزية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

76489287 هناء جيم15549

77432769 عبير الحفيان15491

78437735 هناء بنخمار15208

79552766 سمير شمالل15313

80585300 إلياس بنعلي15855

81499618 ريم السلماني15556

82598977 يسرى مرابطي15626

83442454 زهرة معروفي15390

84541255 رجاء أخبيش15445
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

اللغة العربية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

1492331 جعفر لعزيز10227

2462376 فاطمة الزهراء مزوز10207

3445172 سهام العمري10300

4498101 أيوب بن حكيم10348

5424871 زكرياء كودار10001

6437489 نعيمة طاطاحاج10480

7507237 مريم  قاس ي10074

8537564 صفاء العولي10594

9578854 أشرف  حمامة10407

10450002 ليلى  الكعبوش ي10487

11500431 فاطمة الزهراء بوخريس10351

12552076 كوثر العمراوي10386

13487993 عبد املجيد العباس ي10225

14468709 غزالن أوعيس ى10213

15545769 عماد  الفزازي10382

16480362 كوثر تشيوشة10042

17437176 عبد اإلله  بامو10292

18460759 زهور تغزاوي10319

19540103 سكينة بوعشة10251

20503166 عبد العزيز خالدي10548

21444020 عبد السالم العروص ي10011

22493614 إلهام بن حضرية10532

23454272 املهدي نقري10313

24569558 عبد العالي  الجاري10134

25500220 مريم الحصاني10349
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

اللغة العربية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

26514532 عماد  أيت القاض ي10562

27441303 مصطفى السباعي10010

28440621 خديجة ادنصر10298

29496901 زهير لعفافرة10229

30498144 عبد الخالق صديقي10231

31471353 سعيد بلكحل10031

32497095 عبد الرحمان  العمراوي 10230

33471444 عبد الكريم باكو10215

34427216 حجيبة عكراد10468

35441758 سمية الفزازي10299

36485175 ماجدة  حواص10223

37586200 أيوب جوهني10641

38527761 منعم القادمي10687

39558913 سمية الشرفاوي10393

40507408 هشام بركاوي10235

41529987 أمال عقرة10095

42540554 سفيان الضاوي10598

43461746 معاد هدانة10322

44481283 سارة شكداد10522

45478632 عبد الهادي  موادي 10039

46459413 عثمان بالفقيه10205

47510807 شيماء بوغانم10554

48490812 سناء القاسمي10053

49575332 رضوان ربيعي10402

50425037 بشرى السويدي10283
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

اللغة العربية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

51502897 صبرة أيت هشام10547

52614355 حليمة الكرويطي10176

53559231 خديجة صيار10395

54552442 سعيد بن غازي10387

55490775 فاطمة الزهراء العسالي10226
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

اللغة الفرنسية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

1597418 فاطمة الزهراء وعبي11104

2499614 مروى آيت سالم10987

3430343 هاجر غزاوي10896

4470814 زينب شكري10958

5440258 محمد الصغير  بوطيب10719

6612291 اسية زنيدي10824

7440297 الهام اد عبد هللا او مبارك10913

8523593 منال انطوان11013

9463482 مريم احمدان10856

10553968 ايوب النحاري11045

11457359 لحسن اشري10737

12519913 مها سوحة11210

13478308 يسرى كتامي10968

14468105 فائزة كرامي10745

15485492 سحر اسبيطة10864

16558432 نور الهدى العبادي 11054

17434740 هند  عطفي10904

18466950 بهية الذهبي10952

19470453 حياة غفور10746

20521349 نعيمة  حدوش11211

21450281 سامية  بلمقروت10731

22572023 ماجدة املرتجي11069

23612710 سلوى شراف11122

24430123 جهان املرابط11159

25456729 حمزة قويدر11175
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

اللغة الفرنسية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

26433409 نعيمة ليونس ي10901

27447283 لطيفة   بلحيرش   10926

28491031 نبيل بن العياش ي11197

29610010 امال بوكربة11119

30478773 عبد الصادق الهيلوفي10752

31459376 امينة العدلوني10853

32441381 سلمى  الشبلي10720

33515893 فاطمة الزهراء واهبي11010

34553983 سمية حسناوي11220

35597519 شيماء بورصالي11105

36428194 أشرف الفاللي10839

37443631 صفية الطالبي العلمي10724

38474864 هدى بلمهدي10964

39444460 خديجة مفلح10920

40462044 ساملة السلماني10947

41587539 زينب مكين11091

42457643 يوسف لحسيني10943

43461796 أنس أماللة10855

44542793 يسرا الزكراني10790

45452078 فا طمة كطاي10733

46439801 شيماء الهاشمي 11169

47432615 صفاء فرادي10900

48451520 ايمان اوبها10851

49621202 محسن املنوار11246

50505016 فاتحة فضالوي10998
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

اللغة الفرنسية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

51486901 كوثر ديهم10757

52466855 محمد أشرف شياظمي 10951

53460032 الهام الشرقي10854

54496480 ملياء القتبي11200

55553411 عالء اليمني11043

56568092 هند ابكو11227

57608499 إيمان بوعدي11117

58467559 فاطمة الزهراء الكمري10954

59580346 ليلى  املالقي11281

60467245 منى بركات10743

61590167 يوسف ابوعرنداس11096

62591893 نادية القصري11237

63426945 بوشتى الراض ي11251

64503968 فاطمة الزهراء الهاشمي11202

65488409 الياس تابت10979

66609049 زهير بنتهامي11242

67447974 صفاء الشركي10929

68438432 شهرزاد جواد10717

69627233 ليلى ابن الشرادي11145

70586595 ايمن فاضل11233

71437520 منال بلهوطي10909

72513344 عبد الصماد بالل10777

73435901 زينب الطاهري10907

74598756 فدوى حقي11107

75527827 وردة الزاوي10872
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

اللغة الفرنسية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

76558352 سليمان ايت سليمان11053

77447155 زينب  املسكين 10925

78450458 سلمى العزوزي10934

79588145 غزالن حجاجي11092

80474687 رضوان  محوشان 11188

81442130 كوثر عبيدي11170

82634184 الصحراوي مريم11151

83559664 عفاف عبدلباقي11057

84620153 سكينة الكتاني11133

85503216 فاطمة الزهراء أوناها10995

86547322 مروان بن الطاهر11217

87447543 نسيمة اضرضار10927

88598188 فاطمة الزهراء  هاشمي 10816

89455671 جهاد روخو10736

90590337 محمد االدريس ي11097

91439400 عبدالرحيم الصحراوي11258

92450218 حورية البحراوي11173

93446173 عبد الرحيم  عمان10923

94438429 مالك شكرهللا10843

95473405 مريم احسيني10749

96477388 غزالن فتاح10967

97558946 يونس كريطة11055

98444279 رباب صبرو10725

99562296 الحسين سعيد11059

100438533 كوتر علو10911

27 / 33



2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

اللغة الفرنسية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

101471423 منير حارا10959

102450381 شيماء البهلول10933

103578003 مصطفى شراج11280

104574449 صفاء نايع11278

105553621 عبير التوت11044

106545917 فاطمة  بدراوي11037

107610942 أسماء لوقيدي10821

108557667 هدى قرباوي10796

109511616 نصيرة نفعاوي10775

110602201 الشرقاوي حسناء11110

111445793 ياسر بنموس ى10922

112441339 سليمة  الشبيهي قدوري10916

113589718 مريم بودياب11094

114537339 رشيدة بن اعمارة11028

115508044 فاطمة الزهراء  الطائع10772

116506500 كوثر  بن االمام 10999

117526720 فتيحة نكتاش11019

118524448 ايمان العماري11270

119428847 ندى  الناهي10891

120451353 هبة الفكاكي10935

121623183 مريم زيان11140

122580691 إيمان الكبير11082

123583597 ايمان الخرشفي11085

124436364 كريمة عدوي11256

125615279 ادريس لكاك10826
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

اللغة الفرنسية: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

126449819 هدى هشمي10931

127552863 ملياء مخماخ10793

128433158 منال املومني11161

129434883 محمد تشحانت11164

130585029 زينب بنصر11088

131470789 أسماء كرومي11185

132557625 هشام عدالن11051

133429693 دالل الزياني10894

134465570 اسية ساغرو10949

135501718 سهام اموينة10992

136547310 محمد الجناتي11216

137429567 اسامة  بن جدي10893

138426755 زاينب غانمي10888

139628266 كريمة  السخون10887

140566737 كريمة  حشاش11225

141434941 هاجر بعبيت10714

142496622 ايوب صحراوي10868

143454495 هند املدراوي10939

144574710 فاطمة الزهراء صالح11074

145479425 هدى شاوي10971

146559482 وآم املخي11056

147518945 سعيد الطبش ي11208

148458614 سارة العثماني10739

149560889 مريم العفاني11224
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

المعلوميات: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

1603489 سعاد بلمودن15928

2624136 مروة الحّمار15879

3598874 إقبال بنمريم15927

4499099 شيماء الباني15884

5608695 أسامة الكنور15877

6502625 وجدان عايش15868

7442142 نادية زاعم15865

8445584 وفاء الوادنوني15883

9437430 سكينة ابن أمغار15919

10447790 سكينة ناصف15866

11622838 رضوان حموش15889

12514163 نورة زبياخ15870

13546843 هدى الركي15905

14513925 عماد الكريمي15869

15427126 مريم عنون االصلي15863

16543755 حسن املاية15903

17487870 رانيا  الوردي15897

18526821 فاطمة الزهراء بوعمري15873
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

علوم الحياة واالرض: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

1462654 سلمى غياط12683

2580879 محمد كنكا12782

3589756 عائشة دجاني13037

4608304 محمد جاد حماموش ي13058

5479304  عبدالخالق تواهر13118

6606144 غيث الكواش13055

7482487 عزالدين حفيظ13119

8437535 اميمة رحمون12835

9481984 ليلى بنغضيفة12952

10576226 ياسين فياللي12875

11622415 عزالدين عنان13079

12470944 طامو الحسوني12694

13459673 عبد الكريم كونسة12927

14462960 فاطمة الزهراء كمار12845

15530265 مريم اصيفيض12742

16609247 عمر بنسمعيل12814

17617196 محمد أمين بومهدي13069

18553919 فاطمة الزهراء املساوي12756

19575620 شيماء  شهبون13025

20624034 ليلى مومادين 13083

21441663 سلمى الحمام12911

22629944 خديجة اكزور12892

23501921 عماد لصفر12855

24565948 نزهة شناوي13018

25630925 سناء عقاوي13092
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين   - 

درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

علوم الحياة واالرض: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

26526237 إنصاف عبدهللا12736

27550783 زينب الباعزيزي13005

28445437 كوثر الزعري12668

29443055 خديجة  كنزار12913

30438631 سامية باطر12903

31529650 مريم اوغريس12740

32460199 سلمى بوسكال12843

33558246 بشرى تجاج12870

34455537 عبد اللطيف الطاهري12925

35528123 نادية  الفينق12990

36565481 يوسف بطالب12769

37449710 عمر مغراوي 12672

38489144 هند الزروقي12955

39461393 غزالن التور 12931

40599605 نجية زريوح13048

41508661 سعيد  زكروم13125

42430230 الهام العايدي12656

43609579 مروان سقيم13059

44448986 مريم أيت مسعود12837

45488643 دهيا ألطالب12710

46432592 حميد بابا13103

47505185 عبدالواحد خنفرى12857

48448636 مريم حبالق13108

49619319 فاتن ساملي13071

50462636 كوثر القاسمي12932
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درجة االستحقاق

التعليم الثانوي: السلك التعليمي 
رقم طلب الترشيح

علوم الحياة واالرض: التخصص 
االسم والنسباالمتحان.ر

51452152 مريم مراس12921

52599935 علي عال13049

53620234 لطيفة ايت عيس ى13074

54435199 شيماء فريتح 12657
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