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 إعــــالن

 
 

اىل علـ    خنيفـة،   –األكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين جلهة بين مـال    تنهي       

كافة املرتشحات واملرتشحني الناجحني يف مبارا، توظيف األساتذ، أطـة األكادمييـة ودور،   

 املعنيـة  اإلقليميـة   املديةيـة  لـد   عليه  إيداع ملفات التـدري   يتعني  هو   أن2018دجنرب 

  2019ينـاية   16و  14خـال  الفـرت، املمتـد، مـابني       لنتائج النهائيـة ملبـارا، التوظيـف   ا وفق

 وتتكون امللفات من الوثائق التالية : 

 يسح  من املديةيات اإلقليمية(. ) قد التدري  موقع و مصادق عليهعن م سختني ن 

 صحوبة بنسخة من قـةار من شهاد، اإلجاز، أو الشهاد، املعرتف مبعادلتها م مصادق عليها سخةن 

 عادلة املنشور باجلةيد، الةمسية.امل

 . مصادق عليها ن بطاقة التعةيف الوطنيةمسخة ن 

 . RIBيك ملغى أو شهاد، التعةيف البنكي ش 



اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

 الرياضيات

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

أسامى سربي1 خنيفرة: إقليم400324

عبدالعزيز  غريب 2 بين مالل: إقليم400215

ياسني داغي3 أزيالل: إقليم400117

عبد الرحيم العمراوي4 الفقيه بن صاحل: إقليم400149

يوسف الزهراوي 5 بين مالل: إقليم400240

عادل البحري6 أزيالل: إقليم400053

ابراهيم جندو7 بين مالل: إقليم400181

هشام احلمداوي8 خريبكة: إقليم400311

مصطفى موساوي9 خريبكة: إقليم400299

ايوب صادقي10 بين مالل: إقليم400190

نبيل بورجا11 أزيالل: إقليم400114

نبيل اهلنادي12 خريبكة: إقليم400304

مصطفى عثمان13 خريبكة: إقليم400298

حممد اهلشامي 14 خريبكة: إقليم400290

قلمة فكار15 بين مالل: إقليم400222

فاطمة الزهراء بطش16 الفقيه بن صاحل: إقليم400157

حورية  زايد17 خريبكة: إقليم400250

مسرية زربيب18 بين مالل: إقليم400209

ياسني املرجتني19 خريبكة: إقليم400313

سارة وزمي20 أزيالل: إقليم400036

عبدالغاني رارش21 خريبكة: إقليم400271

جواد مهاجر22 خريبكة: إقليم400246

حممد الوعرابي23 بين مالل: إقليم400226
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

 الرياضيات

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

مولود ابراغ24 أزيالل: إقليم400111

فؤاد بطال25 خريبكة: إقليم400280

فاطمة الزهراء الوارد26 خريبكة: إقليم400282

خدجية الزعيمي27 أزيالل: إقليم400029

حسن جوهر28 الفقيه بن صاحل: إقليم400134

مسري انفضواك29 أزيالل: إقليم400045

عبد اجمليد  احسي30 بين مالل: إقليم400211

حممد رزقاوي31 خنيفرة: إقليم400401

احممد بنسعيد32 بين مالل: إقليم400185

ماجدة  صادق33 خريبكة: إقليم400289

صالح الدين فائق34 الفقيه بن صاحل: إقليم400146

عبداالله عاطي35 خريبكة: إقليم400268

حمسن بن الضريف36 خنيفرة: إقليم400391

مريم مربوك37 الفقيه بن صاحل: إقليم400163

صاحل قريف 38 خريبكة: إقليم400263

املصطفى اغدو39 خنيفرة: إقليم400336

مريم املذكوري40 أزيالل: إقليم400109

ياسني حضر41 أزيالل: إقليم400119

حسن بابا امحد42 أزيالل: إقليم400020

يونس مرزاق43 الفقيه بن صاحل: إقليم400173

يوسف عالوي44 الفقيه بن صاحل: إقليم400170

سلمى حبيحي45 خريبكة: إقليم400260

يوسف ايت اجة46 خريبكة: إقليم400321
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مرتبة حسب اإلستحقاق

حممد بوزرايب47 أزيالل: إقليم400100

سكينة جياد48 خريبكة: إقليم400259

حممد محويشي49 خنيفرة: إقليم400400

أيوب بنبيكة50 خريبكة: إقليم400243

مريم قصاب51 خريبكة: إقليم400296

سكينة  ياسيين52 الفقيه بن صاحل: إقليم400145

عبداملالك ونهاري53 أزيالل: إقليم400068

حممد أعمي54 أزيالل: إقليم400097

احالم حالو55 أزيالل: إقليم400003

خالد بن داود56 أزيالل: إقليم400028

محزة الرحوي57 الفقيه بن صاحل: إقليم400137

أشرف  أزنزال58 الفقيه بن صاحل: إقليم400125

عبداهلل شبيش59 خريبكة: إقليم400272

عبد الصماد بومتري60 أزيالل: إقليم400055

رشيد الطاهريي61 أزيالل: إقليم400032

أمساء  سنان62 خنيفرة: إقليم400325

سعيد بلعسري63 أزيالل: إقليم400039

فاطمة الزهراء حمسن64 أزيالل: إقليم400077

صاحلة عرباوي65 أزيالل: إقليم400050

يونس فال66 خريبكة: إقليم400322

حممد حجاج67 أزيالل: إقليم400104

دوان سهام68 خريبكة: إقليم400254

مهدي زين الدين69 خريبكة: إقليم400300
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مرتبة حسب اإلستحقاق

عثمان الزكراوي70 خريبكة: إقليم400275

عبدالعزيز البنان71 خريبكة: إقليم400270

مجال كروم72 أزيالل: إقليم400016

مينة  الروضي73 الفقيه بن صاحل: إقليم400168

وليد نابطي74 الفقيه بن صاحل: إقليم400236

زهور احلدومي75 خريبكة: إقليم400257

سكينة انكيس76 أزيالل: إقليم400043

نهيلة بلربيق77 بين مالل: إقليم400233

يوسف طه78 الفقيه بن صاحل: إقليم400238

مصطفى ليديري79 الفقيه بن صاحل: إقليم400231

يونس جواهري80 أزيالل: إقليم400123

عبد اللطيف لوضيفة81 خريبكة: إقليم400267

مريم فخراوي82 أزيالل: إقليم400165

عزيز أمتوك83 أزيالل: إقليم400216

ملياء البصري84 أزيالل: إقليم400086

حممد عوبيد85 أزيالل: إقليم400089

حممد أبو احلسن86 أزيالل: إقليم400224

فاطمة لزهراء السعالوي87 خريبكة: إقليم400283

خليل نورالدين88 أزيالل: إقليم400140

وفاء بنحمو89 أزيالل: إقليم400312

اميان كليلي90 خنيفرة: إقليم400341

فاطمة جندي91 أزيالل: إقليم400156

امني احلسين92 خنيفرة: إقليم400132
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مرتبة حسب اإلستحقاق

مريم غسان 93 خنيفرة: إقليم400297

بشرى صاديق94 أزيالل: إقليم400192

جواد خشوني95 خنيفرة: إقليم400245

مراد الزاهي96 خنيفرة: إقليم400404

ربيعي  احلاج97 أزيالل: إقليم400255

عبد العزيز الرامي98 أزيالل: إقليم400059

عبداملوىل نقابي99 أزيالل: إقليم400273

غزالن زين الدين100 أزيالل: إقليم400279

كوثر قامسي 101 خنيفرة: إقليم400285

صابرين العسري102 أزيالل: إقليم400049

عبد احلكيم بوشيار103 خنيفرة: إقليم400372

مونا الصرصاري104 أزيالل: إقليم400301

ياسني ابريين105 أزيالل: إقليم400120

سعيد شاطر106 أزيالل: إقليم400040

حممد عطيجان107 خنيفرة: إقليم400396

فؤاد عبيدي108 أزيالل: إقليم400075

محيد ملو109 أزيالل: إقليم400138

حممد طارق110 أزيالل: إقليم400095

عبد الواحد ليموري111 خنيفرة: إقليم400212

فيصل  ايتمالك112 خنيفرة: إقليم400078

حممد خزرج113 خنيفرة: إقليم400292

عبد الفتاح لعوان114 خنيفرة: إقليم400061

علي الوردي115 خنيفرة: إقليم400218
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر
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و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

حسن ارزيز116 خنيفرة: إقليم400021

حسن معروف117 خنيفرة: إقليم400247

عزالدين معقول118 خنيفرة: إقليم400276

جالل جلمي119 خنيفرة: إقليم400015

حليمة جربان120 خنيفرة: إقليم400024

عائشة احلمداوي121 خنيفرة: إقليم400052

فاطمة قرواش122 خنيفرة: إقليم400281

حلسن طاليب123 خنيفرة: إقليم400286

نسرين  لعزييب 124 خنيفرة: إقليم400308

عزالدين متكونت125 خنيفرة: إقليم400070

ليلى زكاني126 خنيفرة: إقليم400288
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

احلبيب اخلودي1 خنيفرة: إقليم410582

عمر مكاوي2 أزيالل: إقليم410135

الغازي مسقي3 خنيفرة: إقليم410585

عبد اهلل الوعزاني4 أزيالل: إقليم410125

ميلود خمداد5 خريبكة: إقليم410538

اليسع كريم6 خنيفرة: إقليم410591

سعيد قرواني7 أزيالل: إقليم410081

حممد قرواوي8 أزيالل: إقليم410179

فيصل مرزوق9 أزيالل: إقليم410149

محيد املكدولي10 خنيفرة: إقليم410599

حممد  حادجي 11 أزيالل: إقليم410166

أمحد أقدار12 أزيالل: إقليم410001

فوزية  الكريعي13 خريبكة: إقليم410510

جنوى زوهري14 خريبكة: إقليم410548

جواد باهرا15 أزيالل: إقليم410044

املهدي  عسال 16 خريبكة: إقليم410422

يوسف زرايدي17 خريبكة: إقليم410567

عبد اللطيف لكين18 أزيالل: إقليم410124

حنان التباعي19 خنيفرة: إقليم410601

رشيد اوعجيك20 أزيالل: إقليم410074

عبداحلي بنعدي21 أزيالل: إقليم410127

خدجية  الرايس 22 أزيالل: إقليم410067

محزة مساعف23 أزيالل: إقليم410055
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

االجتماعيات

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

فاطمة انزيض24 بين مالل: إقليم410379

حممد الصاحلي25 بين مالل: إقليم410390

امال الساملي26 أزيالل: إقليم410026

إمساعيل  عاطيف27 خنيفرة: إقليم410575

حمسن السعدي 28 خريبكة: إقليم410521

العربي موجاني29 أزيالل: إقليم410021

احلسني شطار30 أزيالل: إقليم410017

أمينة داوود31 خريبكة: إقليم410576

خالد العمراني32 أزيالل: إقليم410066

يوسف الفرساوي33 أزيالل: إقليم410407

حممد مهدي34 الفقيه بن صاحل: إقليم410168

يوسف  التونساوي35 خريبكة: إقليم410570

يونس راملي36 خريبكة: إقليم410571

هند رايس37 الفقيه بن صاحل: إقليم410559

امساعيل ربيعي38 الفقيه بن صاحل: إقليم410581

حممد بكين39 الفقيه بن صاحل: إقليم410178

فاطمة الروشاني40 الفقيه بن صاحل: إقليم410138
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

حممد عبضالوي1 خريبكة: إقليم420459

عبد العظيم أنفلوس2 أزيالل: إقليم420134

سهام بنحاوش3 خنيفرة: إقليم420536

حمماد بوشوى4 أزيالل: إقليم420180

كمال امحين5 أزيالل: إقليم420169

عبداهلل بورتي6 أزيالل: إقليم420149

يوسف عيسى7 الفقيه بن صاحل: إقليم420346

مروان مرواني8 أزيالل: إقليم420212

حممد بامو9 أزيالل: إقليم420194

نادية سلمي10 أزيالل: إقليم420236

عبد الرحيم بورشوق11 أزيالل: إقليم420122

شعيب كليطف12 خنيفرة: إقليم420539

حلسن قصطالي13 أزيالل: إقليم420174

فراح بكرش14 خنيفرة: إقليم420564

حممد عريفي15 أزيالل: إقليم420203

هشام فكريي16 الفقيه بن صاحل: إقليم420342

الشرقاوي بنور17 الفقيه بن صاحل: إقليم420264

عبد اهلل  احلافظي18 أزيالل: إقليم420138

عبد الرمحان  الراوي 19 أزيالل: إقليم420117

مريم جرباوي20 أزيالل: إقليم420214

طارق متغالت21 أزيالل: إقليم420110

محزة الوشواني22 أزيالل: إقليم420063

حممد مرغو23 أزيالل: إقليم420185
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

الرتبية االسالمية

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

حياة العدناني24 الفقيه بن صاحل: إقليم420272

حممد فريدي25 خريبكة: إقليم420206

حممد كريم26 خريبكة: إقليم420324

حممد  ايت وجا 27 خنيفرة: إقليم420183

عبد الواحد الشريكي28 خريبكة: إقليم420303

مسري اليحيوي29 خريبكة: إقليم420102

حسن عبيدي30 خنيفرة: إقليم420054

خدجية هلرميي31 خنيفرة: إقليم420072

عبدالفتاح افران32 خريبكة: إقليم420146

عبدالرزاق الصاحلي33 خريبكة: إقليم420144

حمماد نبيل34 خريبكة: إقليم420181

يوسف أحسني35 خريبكة: إقليم420252

عبد الصماد اخللويف36 خريبكة: إقليم420124

ليلى بن القائد37 خريبكة: إقليم420178
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

الرتبية البدنية

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

يونس تبيش1 الفقيه بن صاحل: إقليم430260

ربيع البلغييت2 أزيالل: إقليم430069

انس اخيطوش3 خريبكة: إقليم430342

أنس رفيقي4 خنيفرة: إقليم430428

وليد  حسيين 5 الفقيه بن صاحل: إقليم430255

علي الزوين6 بين مالل: إقليم430297

خدجية قصطال7 خريبكة: إقليم430360

فايزة برزوق8 الفقيه بن صاحل: إقليم430236

سندس العرباوي9 أزيالل: إقليم430091

نورالدين العاطفي10 بين مالل: إقليم430321

املهدي غانيم11 أزيالل: إقليم430025

عماد ايت حلسن امحاد12 أزيالل: إقليم430117

ايوب ناصري13 خنيفرة: إقليم430434

انس الناصري14 خريبكة: إقليم430343

منري امزيل15 أزيالل: إقليم430158

سفيان عاللي16 أزيالل: إقليم430085

ملياء  اهلداني17 أزيالل: إقليم430126

بديعة مشخة18 أزيالل: إقليم430039

معاذ بوافادن19 أزيالل: إقليم430156

ياسني  ملهيضر20 خريبكة: إقليم430420

ايوب والطالب21 بين مالل: إقليم430270

محيد العوبيدي22 أزيالل: إقليم430062

سكينة  عصام23 بين مالل: إقليم430283
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

الرتبية البدنية

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

حسناء الدومي24 أزيالل: إقليم430056

محزة  أصفاح25 أزيالل: إقليم430058

وليد مورشيد26 أزيالل: إقليم430462

وداد احلسين27 الفقيه بن صاحل: إقليم430254

سفيان  بن هلة 28 بين مالل: إقليم430281

عادل الناجي29 أزيالل: إقليم430095

عبداهلل وجديد30 أزيالل: إقليم430443

هدى ويشن31 أزيالل: إقليم430460

وليد إقبال32 الفقيه بن صاحل: إقليم430325

سفيان ماموني33 الفقيه بن صاحل: إقليم430282

ايوب زكريري34 أزيالل: إقليم430037

عمر موافق35 الفقيه بن صاحل: إقليم430234

عبدالكريم عنزول36 أزيالل: إقليم430442

نرجس بونافع37 أزيالل: إقليم430251

عادل  احلرات 38 أزيالل: إقليم430094

املهدي بنشطو39 أزيالل: إقليم430026

سفيان  نبيل40 خريبكة: إقليم430373

هدى بن الشاحلة41 خريبكة: إقليم430417

عثمان بلقشاش42 أزيالل: إقليم430295

حممد امزان43 أزيالل: إقليم430244

عثمان بوغادي44 أزيالل: إقليم430110

مريم عاشق45 أزيالل: إقليم430313

حممد  قادر 46 أزيالل: إقليم430307
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

الرتبية البدنية

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

فدوى الدكيك47 أزيالل: إقليم430394

توفيق ايت عمر48 أزيالل: إقليم430043

املهدي اجلهراني49 أزيالل: إقليم430339

عبد احلكيم قشاش 50 أزيالل: إقليم430096

حممد عواش51 أزيالل: إقليم430405
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

الفلسفة

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

حلسن الراضي1 أزيالل: إقليم440057

حممد  دهماني2 أزيالل: إقليم440063

عبد الغين نهرو3 أزيالل: إقليم440044

حممد ساملني4 الفقيه بن صاحل: إقليم440093

رشيد ايت محوا5 أزيالل: إقليم440032

حممد هامشي6 خنيفرة: إقليم440177

اميان حبيدة7 أزيالل: إقليم440014

املصطفى احلاجي8 خريبكة: إقليم440132

بثينة باعدي 9 أزيالل: إقليم440016

عصام كربوش10 خنيفرة: إقليم440170

عبدالرحيم جناح 11 بين مالل: إقليم440111

مباركة أمزيان12 أزيالل: إقليم440060

امحد احلبيب13 أزيالل: إقليم440087

ابراهيم بلحرات14 أزيالل: إقليم440005

جواد زايد15 أزيالل: إقليم440156

عيسى ارحو16 بين مالل: إقليم440051

هنو غالس17 خريبكة: إقليم440184

أميمة اإلدريسي18 بين مالل: إقليم440001

لطفي بوزيان 19 بين مالل: إقليم440058

عبد اللطيف بلوك20 بين مالل: إقليم440046
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

الفيزياء والكيمياء

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

عبد الرزاق احسيسي1 بين مالل: إقليم450186

عبدالكبري اجلبلي2 الفقيه بن صاحل: إقليم450138

حيي رمضان الفردي  3 أزيالل: إقليم450094

عبدالرحيم هلواري4 الفقيه بن صاحل: إقليم450135

محزة  زعرور5 الفقيه بن صاحل: إقليم450116

حممد رضا الشريع6 أزيالل: إقليم450079

عبد الرمحان  حاجي7 أزيالل: إقليم450047

يوسف مسايو8 أزيالل: إقليم450100

حممد ليمان9 الفقيه بن صاحل: إقليم450149

فؤاد مسعودي10 أزيالل: إقليم450065

رضوان احلركاوي11 الفقيه بن صاحل: إقليم450121

زكرياء مكريم12 بين مالل: إقليم450179

بوشتة حفينة13 الفقيه بن صاحل: إقليم450113

فاطمة الزهراء انكور14 أزيالل: إقليم450066

نادية احلسناوي15 الفقيه بن صاحل: إقليم450152

سومية حداوي16 الفقيه بن صاحل: إقليم450129

أحالم الغزالي17 الفقيه بن صاحل: إقليم450103

هند فضلي18 أزيالل: إقليم450091

حممد لعريف19 أزيالل: إقليم450073

عبد العزيز اخلراز20 خريبكة: إقليم450134

عبداهلل مرداد21 خريبكة: إقليم450250

عمر ايت العالية22 بين مالل: إقليم450144

زينب عمار23 أزيالل: إقليم450122
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

الفيزياء والكيمياء

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

سهام   الكرميي24 بين مالل: إقليم450182

اوميمة شفيق25 خريبكة: إقليم450170

عاطف لشكر26 أزيالل: إقليم450130

توفيق باجوب27 خريبكة: إقليم450172

نوالدين املسكيين28 أزيالل: إقليم450087

عزيز بالر 29 أزيالل: إقليم450058

محزة عبالوي30 خريبكة: إقليم450115

رشيد احلنانة31 خريبكة: إقليم450120

عبد الواحد مهاد32 أزيالل: إقليم450052

وديع أمالل33 خريبكة: إقليم450159

سومية ايت ملوك34 خنيفرة: إقليم450128

هشام السساوي35 أزيالل: إقليم450208

لبنة هليل36 أزيالل: إقليم450067

فؤاد أكوجيل37 أزيالل: إقليم450064

أمني معموري38 أزيالل: إقليم450105

يوسف املكروم39 أزيالل: إقليم450097

عبد الرحيم العروي40 خنيفرة: إقليم450309

عبد الرحيم والتهامي41 خنيفرة: إقليم450310

عبد اهلل ايت لعريف42 أزيالل: إقليم450051

مريم ابوربيل43 أزيالل: إقليم450200

ابتسام عطفي44 أزيالل: إقليم450213

حممد هرماشي45 خنيفرة: إقليم450268

اهلام بوقنيطري46 أزيالل: إقليم450110
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

الفيزياء والكيمياء

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

حممد مشهوري47 خنيفرة: إقليم450150

عبداحلفيظ شريف48 أزيالل: إقليم450053

خدجية ربطاوي49 خنيفرة: إقليم450117

ياسني الكريم50 أزيالل: إقليم450161

مصطفى  املناوي51 أزيالل: إقليم450084

إبراهيم حديوي52 خنيفرة: إقليم450210

عمر ازلوغ53 خنيفرة: إقليم450312

نعيمة  امزيغ    54 أزيالل: إقليم450155

عبدالعالي بوعمام55 خنيفرة: إقليم450311

طارق موحريز56 أزيالل: إقليم450239

سهام سالك57 خنيفرة: إقليم450127
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

اللغة االجنليزية

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

مراد قجي1 بين مالل: إقليم460303

يونس حامل2 أزيالل: إقليم460153

رشيدة موساوي3 خريبكة: إقليم460353

حممد  يفغ4 بين مالل: إقليم460300

خولة خشين5 خنيفرة: إقليم460426

ليلى بابا6 أزيالل: إقليم460109

حممد  مرباح 7 أزيالل: إقليم460118

عبد احلميد العبدي8 الفقيه بن صاحل: إقليم460182

حممد ايت رحوا9 أزيالل: إقليم460119

سكينة افقري10 أزيالل: إقليم460066

الشيماء  بنعلوش11 خريبكة: إقليم460338

حممد بنموسى12 خريبكة: إقليم460384

شرف نزهي13 الفقيه بن صاحل: إقليم460181

امين شتواني14 أزيالل: إقليم460028

عمر ناهض15 أزيالل: إقليم460094

عبد العالي بلمجدوب16 أزيالل: إقليم460082

فاطمة الزهراء رشود17 الفقيه بن صاحل: إقليم460196

وداد الفراوي18 أزيالل: إقليم460145

رضوان موجان19 خنيفرة: إقليم460427

املهدي رحيم20 أزيالل: إقليم460018

حممد  ضفري21 خريبكة: إقليم460391

مجال عيبيد22 أزيالل: إقليم460034

مصطفى  الوردي23 أزيالل: إقليم460131
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

اللغة االجنليزية

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

حممد  شريك24 خريبكة: إقليم460390

احلسني بوزلكي25 أزيالل: إقليم460015

عاتق الواح26 أزيالل: إقليم460075

حممد أمني  منجد27 الفقيه بن صاحل: إقليم460204

محزة هلبيل 28 الفقيه بن صاحل: إقليم460171

يوسف بوعالم29 خنيفرة: إقليم460497

حممد فرعوني30 خنيفرة: إقليم460476

بهيجة ايت وعراب31 أزيالل: إقليم460033

سكينة عمريوش32 أزيالل: إقليم460069

مصطفى مميس33 أزيالل: إقليم460129

عبد العزيز باسم34 أزيالل: إقليم460083

محيد  جوهري 35 الفقيه بن صاحل: إقليم460172

أبو بكر جالم36 أزيالل: إقليم460001

حممد باسم 37 خريبكة: إقليم460386

أسامة حسناوي38 أزيالل: إقليم460003

حياة امغار39 أزيالل: إقليم460046

زينب ابولعكيك40 بين مالل: إقليم460245

بدر اسديري41 بين مالل: إقليم460228

سعيد متطهر 42 خريبكة: إقليم460358

غزالن ايت بلقاس43 بين مالل: إقليم460282

اهلام وبوهريم44 أزيالل: إقليم460020

اهلام ايت كرداس45 أزيالل: إقليم460021

طارق بناني46 أزيالل: إقليم460074
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية
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 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

مجال ابن حدو47 أزيالل: إقليم460035

احلسني التهامي 48 أزيالل: إقليم460014

ليلى  وسغدى49 أزيالل: إقليم460108

رضا رزاق50 بين مالل: إقليم460243

عبد الرحيم بوحلية51 أزيالل: إقليم460079

ازكمو سعيد52 خريبكة: إقليم460336

صابر طروش53 أزيالل: إقليم460073

محيد احمى54 أزيالل: إقليم460045

السعيد نايت احدى55 أزيالل: إقليم460017

مصطفى ليعيشي56 بين مالل: إقليم460310

سعيد هاللي57 خريبكة: إقليم460359

عبد الرمحان عسري58 الفقيه بن صاحل: إقليم460184

اميان الناصري59 أزيالل: إقليم460027

عمران حجي60 خنيفرة: إقليم460456

مسري بلحو61 بين مالل: إقليم460071

عبد الكريم زعمي62 خريبكة: إقليم460367

عزيز والشرحية63 بين مالل: إقليم460092

عبداملطلب شطييب64 بين مالل: إقليم460272

املصطفى ايت اخشوش65 بين مالل: إقليم460220

حياة احلركاتي66 خريبكة: إقليم460346

يامسني بوشفرة67 بين مالل: إقليم460146

عبدالرزاق حديوي68 خريبكة: إقليم460369

عبد الرزاق بركام69 الفقيه بن صاحل: إقليم460080
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مرتبة حسب اإلستحقاق

مسرية منري70 خريبكة: إقليم460362

عبد اهلل كتالس71 خنيفرة: إقليم460450

سارة احلرشي72 الفقيه بن صاحل: إقليم460251

عبدالعزيز عثماني73 خنيفرة: إقليم460089

فاضل شكور74 خنيفرة: إقليم460460

ابراهيم أدار75 خنيفرة: إقليم460008

املهدي لعالم76 خنيفرة: إقليم460162

زيد كرمي77 خريبكة: إقليم460354

عبدالرحيم شكوك78 خريبكة: إقليم460368

مريم ملحي 79 خنيفرة: إقليم460393

يوسف  شهيد80 خنيفرة: إقليم460148

احسني حممد81 خنيفرة: إقليم460159
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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مرتبة حسب اإلستحقاق

املصطفي الفادي1 خريبكة: إقليم470470

جواد الساكت2 خريبكة: إقليم470477

ايوب  الفرساوي 3 خريبكة: إقليم470472

نورة عفيف4 بين مالل: إقليم470458

حفيظة عبيد5 أزيالل: إقليم470038

الكبرية سباعي6 خريبكة: إقليم470468

حليمة تورشلي7 بين مالل: إقليم470408

سعيد  منزيلن8 أزيالل: إقليم470075

عبد العاطي غنان9 أزيالل: إقليم470108

جهاد بوزياني10 بين مالل: إقليم470402

حليمة فاضل11 أزيالل: إقليم470044

امحيمدي الرويسي12 أزيالل: إقليم470007

حممد ابريطيط13 خريبكة: إقليم470554

رشيد زهواني14 أزيالل: إقليم470066

حممد حراز15 أزيالل: إقليم470168

أيوب الطاهري16 الفقيه بن صاحل: إقليم470198

املهدي وقيد17 أزيالل: إقليم470019

حسن هموا18 أزيالل: إقليم470034

فاطمة الزهراء متعبيد19 بين مالل: إقليم470437

زكرياء الساقي20 أزيالل: إقليم470069

خدجية  الزاوي21 خريبكة: إقليم470493

حبيبة بكري22 الفقيه بن صاحل: إقليم470240

مريم امزيان23 الفقيه بن صاحل: إقليم470361
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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مرتبة حسب اإلستحقاق

حسناء املرواني24 الفقيه بن صاحل: إقليم470242

ملياء العطار25 الفقيه بن صاحل: إقليم470342

ثورية العكاد26 الفقيه بن صاحل: إقليم470235

عادل  لعزيز27 أزيالل: إقليم470102

غزالن سعيدي28 خريبكة: إقليم470524

أمال  خربوش29 الفقيه بن صاحل: إقليم470197

إهلام حراش30 أزيالل: إقليم470002

جواد الباز 31 أزيالل: إقليم470031

عماد عشا32 أزيالل: إقليم470125

العربي العدنوني33 الفقيه بن صاحل: إقليم470212

حنان العدناوي34 خريبكة: إقليم470489

خدجية افيدي35 خريبكة: إقليم470494

السعيد بوستى36 أزيالل: إقليم470016

إهلام  ملريشي37 الفقيه بن صاحل: إقليم470462

محيد التهامي38 أزيالل: إقليم470486

جناة زيكزي39 بين مالل: إقليم470455

املصطفى زمكور 40 الفقيه بن صاحل: إقليم470217

عبدالكريم أيت زنب41 أزيالل: إقليم470115

عزيزة صباح42 الفقيه بن صاحل: إقليم470433

حنان اهلامشي43 الفقيه بن صاحل: إقليم470410

خدجية حالن44 الفقيه بن صاحل: إقليم470258

عزيزة  فرسان 45 الفقيه بن صاحل: إقليم470522

امليلودي محيد46 الفقيه بن صاحل: إقليم470219
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مرتبة حسب اإلستحقاق

ليلى منصور47 خنيفرة: إقليم470547

حممد لطفي48 أزيالل: إقليم470349

حليمة سلوان49 أزيالل: إقليم470483

حممد غارس50 أزيالل: إقليم470449

امني العمراني االدريسي51 أزيالل: إقليم470220

خدجية صدقاوي52 أزيالل: إقليم470495

يوسف حداد53 أزيالل: إقليم470461

طارق النعماني54 أزيالل: إقليم470294

رشيدة اهلامشي55 أزيالل: إقليم470499

سلوى علوى56 أزيالل: إقليم470283

شيماء  موهب57 خنيفرة: إقليم470512

اميان احلجلي 58 أزيالل: إقليم470224

نيهاد  القزوي59 خنيفرة: إقليم470646

عتيقة العرباوي60 أزيالل: إقليم470311

املهدي االصيلي61 أزيالل: إقليم470020

بهيجة  الزعرت62 أزيالل: إقليم470023

ليلى فوزي63 أزيالل: إقليم470345

يونس متجني64 خنيفرة: إقليم470659

زهري الراك65 أزيالل: إقليم470420

حسناء امراحة66 خنيفرة: إقليم470035

بوشرى توراوين67 خنيفرة: إقليم470025

سعيد الزعراوي68 خنيفرة: إقليم470425

احلسن شليح69 خنيفرة: إقليم470208
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وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

خالد موهو70 خنيفرة: إقليم470056

أيوب أفيون71 خنيفرة: إقليم470391

مسرية كوعمر72 خنيفرة: إقليم470284

فاطمة والرحيان73 خنيفرة: إقليم470325

حنان أبو طفيل74 خنيفرة: إقليم470490

الزهرة الراقي75 خنيفرة: إقليم470466

حجيبة ايت مسعود76 خنيفرة: إقليم470033
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

وفاء عنباوي1 بين مالل: إقليم480230

أمساء عطفي2 خريبكة: إقليم480237

عبد الرحيم اهلشامي3 خريبكة: إقليم480287

أسامة خلميس4 خريبكة: إقليم480236

رحاب الكناوي5 خريبكة: إقليم480264

ياسني الرباط6 خنيفرة: إقليم480395

امساعيل صدقي7 خريبكة: إقليم480243

ايوب كودة8 خنيفرة: إقليم480353

اهلام موحة9 خريبكة: إقليم480248

سومية  نزيد10 خريبكة: إقليم480281

ياسني زورع11 الفقيه بن صاحل: إقليم480160

سعدية سليماني12 خنيفرة: إقليم480368

محزة دليل13 بين مالل: إقليم480178

مروان احليان14 خريبكة: إقليم480315

زكرياء نفوسي15 خريبكة: إقليم480265

سعاد احلشادي16 خريبكة: إقليم480272

يوسف حاجني17 خنيفرة: إقليم480398

شيماء خيشو18 خريبكة: إقليم480282

خلود صبار19 بين مالل: إقليم480185

يوسف تبديت20 بين مالل: إقليم480235

معداني بوعبيد21 خريبكة: إقليم480319

إهلام  بوكبري 22 خنيفرة: إقليم480343

نزيهة سهام23 بين مالل: إقليم480222
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مرتبة حسب اإلستحقاق

سامية  املعموري 24 خريبكة: إقليم480270

نعيمة اسوالي 25 خنيفرة: إقليم480391

يوسف السعيد26 أزيالل: إقليم480127

عبد الرمحان تابيت27 بين مالل: إقليم480201

فاطمة سهيب28 خريبكة: إقليم480294

حسناء شاكر29 خريبكة: إقليم480255

حممد أزكاغ30 خنيفرة: إقليم480385

يونس احلسين31 خريبكة: إقليم480340

رشيد  اقبلي 32 خنيفرة: إقليم480362

حسنية  الشائط33 خريبكة: إقليم480256

حياة اعدى34 خنيفرة: إقليم480358

حنان  كريش35 بين مالل: إقليم480179

الشاوي صالح الدين36 خريبكة: إقليم480246

حممد أولوحدوش37 أزيالل: إقليم480093

املصطفى احلرشي38 الفقيه بن صاحل: إقليم480133

يسرا بوهريم39 خنيفرة: إقليم480396

هاجر أشروي40 خريبكة: إقليم480326

نادية   عاطف  41 خريبكة: إقليم480321

الشيماء  أحمروش42 خنيفرة: إقليم480350

اهلام ناصريي43 خنيفرة: إقليم480351

صوفيا اميان املكاوي44 خريبكة: إقليم480286

امني  عبدوني45 خريبكة: إقليم480250

نوال الوالي46 خنيفرة: إقليم480392
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مرتبة حسب اإلستحقاق

حممد  توتو 47 خنيفرة: إقليم480387

بشري زروق48 خنيفرة: إقليم480354

يسرى اجلرودي49 الفقيه بن صاحل: إقليم480233

ادريس قدوري50 أزيالل: إقليم480164

املهدي عدناني51 الفقيه بن صاحل: إقليم480247

ياسني حاجي52 خنيفرة: إقليم480231

حياة ارسالن53 أزيالل: إقليم480260

ليلى الطاليب54 خنيفرة: إقليم480381

عزالدين  الصابر55 أزيالل: إقليم480205

رشيدة الضرويف56 أزيالل: إقليم480042

حليمة اشقري57 أزيالل: إقليم480028

نسيمة اسيم58 أزيالل: إقليم480223

نبيل بقين59 أزيالل: إقليم480111

نهيلة اسيت60 خنيفرة: إقليم480323

ياسني بوشرب61 أزيالل: إقليم480232

اسعيد  اجلوهري 62 خنيفرة: إقليم480346

سلوى  وهيب63 أزيالل: إقليم480054

رشيدة  فراجي64 أزيالل: إقليم480043

سكينة املول65 أزيالل: إقليم480275

سحر  املامون66 أزيالل: إقليم480271

اكرام امني67 أزيالل: إقليم480165

فاطمة الزهراء احناس68 أزيالل: إقليم480150

علي اهلاجيم69 أزيالل: إقليم480073
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

اللغة الفرنسية

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

حنان  اومسنا70 أزيالل: إقليم480259

نور الدين يونس71 أزيالل: إقليم480325

علي متغالت72 أزيالل: إقليم480072

إهلام حافظ73 أزيالل: إقليم480001

اسامة الكناري74 أزيالل: إقليم480007

اعلي صربي75 أزيالل: إقليم480349

سعيدي  سفيان76 أزيالل: إقليم480274

عصام اجعنط77 أزيالل: إقليم480374

مرية اوخشي78 أزيالل: إقليم480219

حممد دهي79 أزيالل: إقليم480089
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

املعلوميات

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

رشيد االدريسي1 خنيفرة: إقليم429053

عبد الرحيم  ايلول2 الفقيه بن صاحل: إقليم429014

عماد جباري3 بين مالل: إقليم429034

عبد الكريم معرير4 الفقيه بن صاحل: إقليم429015

عبداللطيف ابري5 أزيالل: إقليم429002

اميمة منوار6 خنيفرة: إقليم429051

حممد ليموني7 أزيالل: إقليم429004

أمحد الراشدي8 خنيفرة: إقليم429050

بيالل  شاجع9 أزيالل: إقليم429001

الياس  بلعالية10 بين مالل: إقليم429023

رجاء اوعداد11 بين مالل: إقليم429027

فاطمةالزهراء اهلالوي12 خريبكة: إقليم429047

مها سعد13 أزيالل: إقليم429006

زكرياء الراشدي14 خنيفرة: إقليم429054

سوكينة اوفقري15 الفقيه بن صاحل: إقليم429013

كرمية زواري   16 خريبكة: إقليم429048

سفيان مربطي17 الفقيه بن صاحل: إقليم429012

يوسف منصور18 أزيالل: إقليم429020
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

علوم احلياة واالرض

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

عبدالواحد نيتدار1 أزيالل: إقليم490055

هاجر صدراتي2 الفقيه بن صاحل: إقليم490153

خولة بوطالب3 خريبكة: إقليم490187

نادية متالوت4 أزيالل: إقليم490087

كوثر املومين5 الفقيه بن صاحل: إقليم490144

يوسف غرنيط6 أزيالل: إقليم490100

ياسني أجنني7 أزيالل: إقليم490098

سفيان العمري8 الفقيه بن صاحل: إقليم490130

مريم اخلياري9 خريبكة: إقليم490249

امال فضلي10 الفقيه بن صاحل: إقليم490115

حنان الروشاني11 أزيالل: إقليم490025

يونس اوحاحو12 أزيالل: إقليم490101

عبدالرحيم عياد13 خريبكة: إقليم490216

هاجر ملعاشي14 أزيالل: إقليم490092

فاطمة  الدويب15 أزيالل: إقليم490061

إكرام بوترام16 خريبكة: إقليم490162

مريم هاشم17 خريبكة: إقليم490251

هشام شالل18 أزيالل: إقليم490093

فاطمة اجلناتي19 خريبكة: إقليم490228

مسرية امجاع20 أزيالل: إقليم490040

هاجر وعزان21 الفقيه بن صاحل: إقليم490091

مريم لعرييب22 خريبكة: إقليم490080

ياسني عرفة23 خريبكة: إقليم490097
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

علوم احلياة واالرض

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

 (إعدادي و تأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي

مرتبة حسب اإلستحقاق

وصال باعت24 خريبكة: إقليم490156

حنان ايت ابراهيم25 خريبكة: إقليم490026

صباح ملباركي26 خريبكة: إقليم490047
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