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عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 88403016/09/87 126 أقدمية 20 سنةاللغة العربيةفريدة مزياني

عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 127732107/09/04 78 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةنزيهة برعيش

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 168709504/09/12 40 اللغة العربيةسعاد النوح

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 175111903/09/14 28 اللغة العربيةرجاء الرفاس

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 175172802/09/14 28 اللغة العربيةكوردي كريمــة

إقليم: شفشاونإقليم: الحسيمة 175567702/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسلمى الحمدوني

إقليم: القنيطرةإقليم: الحسيمة 29658016/09/86 119 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةادريس المجاطي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 128124107/09/04 88 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةامال القاضي الوهابي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الحسيمة 144735905/09/07 58 اللغة الفرنسيةهند مــــراح

إقليم: العرائشإقليم: الحسيمة 144803605/09/07 52 اللغة الفرنسيةزينب مشيمشة

إقليم: إفرانإقليم: الحسيمة 127037104/09/02 42 اللغة الفرنسيةحداوي فاطمة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 175040403/09/14 28 اللغة الفرنسيةمحمد الصاحبي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الحسيمة 175087703/09/14 28 اللغة الفرنسيةمحمد العماري

إقليم: أزيللإقليم: الحسيمة 175133103/09/14 28 اللغة الفرنسيةعمر الرامي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 175151402/09/14 28 اللغة الفرنسيةسعيد بوريمان

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 169305403/09/13 24 اللغة الفرنسيةفرح ادريسي زاوي

إقليم: سيدي بنورإقليم: الحسيمة 174978402/09/14 18 اللغة الفرنسيةكنيني عبد الغني

إقليم: القنيطرةإقليم: الحسيمة 175004602/09/14 18 اللغة الفرنسيةمحمد أهياض



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: تاوريرتإقليم: الحسيمة 175174702/09/14 18 اللغة الفرنسيةكوثــــــر بلكايـــــــــد

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 175591502/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةعشور لطيفة

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 159771705/09/11 38 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةكوثر الفارسي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 169185003/09/13 34 اللغة النجليزيةعصام لعور

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 168461503/09/13 24 اللغة النجليزيةبوشتى أعيسى

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 175147402/09/14 19 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةفاطمة الزهراء فارح

إقليم: جرسيفإقليم: الحسيمة 168693004/09/12 40 الجتماعياتسومية ازكاغ

إقليم: جرسيفإقليم: الحسيمة 168696204/09/12 30 الجتماعياتأوهروا فاطمة

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 175076102/09/14 28 الجتماعياتعبد الصمد سلمون الجللي

إقليم: تاوريرتإقليم: الحسيمة 168462403/09/13 24 الجتماعياتفائزة عابدي

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 169229903/09/13 24 إلتحاق بالزوجالجتماعياتايناس الورايني

إقليم: إفرانإقليم: الحسيمة 159781805/09/11 18 الجتماعياتاوخطو الغازي

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 175075502/09/14 18 الجتماعياتجواد زروق

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 30652723/04/87 154 أقدمية 20 سنةالرياضياتعبدالكريم هادي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 144776705/09/07 66 الرياضياتأنور العللي

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 168712704/09/12 30 الفيزياء والكيمياءالصديقي رضوان

عمالة: سلإقليم: الحسيمة 175081902/09/14 28 التكنولوجياهدى مزيان

عمالة: مراكشإقليم: الحسيمة 175128703/09/14 28 الرياضياتعبد الكريم خولصى
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عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 175035602/09/14 18 الرياضياتخالد لحسيني

إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 175090702/09/14 18 الرياضياتبومسعود أحمد

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 175163602/09/14 18 الرياضياتبوشلغم يونس

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 175164803/09/14 18 الرياضياتعيسى زريوح

إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 175165102/09/14 18 الرياضياتيوسف الطبيبي

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 175165302/09/14 18 الرياضياتمحمد الزغاوي

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 168619304/09/12 30 علوم الحياة والرضقرواني بوستة امال

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 175020402/09/14 18 علوم الحياة والرضطه أزميزم

إقليم: الحوزإقليم: الحسيمة 175026302/09/14 18 علوم الحياة والرضالمجاهيد محمد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 158800502/09/10 40 الفيزياء والكيمياءمريم طاسي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الحسيمة 174974502/09/14 28 الفيزياء والكيمياءالمصطفى العينوس

عمالة: مراكشإقليم: الحسيمة 174994702/09/14 18 الفيزياء والكيمياءمحمد بنزاوق

إقليم: سيدي افنيإقليم: الحسيمة 175044102/09/14 18 الفيزياء والكيمياءياسين إدريس

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: الحسيمة 175044202/09/14 18 الفيزياء والكيمياءعلي رياض

عمالة: المحمديةإقليم: الحسيمة 175058202/09/14 18 الفيزياء والكيمياءمحمد البلغمي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الحسيمة 175059602/09/14 18 الفيزياء والكيمياءوليد بقالي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الحسيمة 175062202/09/14 18 الفيزياء والكيمياءعزيز يوسف

إقليم: سيدي بنورإقليم: الحسيمة 175168703/09/14 18 الفيزياء والكيمياءاحمد نور
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إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 175121302/09/14 28 التربية السلميةاحمد حمروني

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 175158802/09/14 28 التربية السلميةرشيد أغربي

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 175161002/09/14 18 التربية السلميةفؤاد الغولي

عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 9086216/09/95 116 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةعبد الرحيم باسو

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 168664404/09/12 30 التربية البدنيةاحمد باعبوع

إقليم: وزانإقليم: الحسيمة 168532703/09/13 24 التربية البدنيةالزعراط إلهام

إقليم: شفشاونإقليم: الحسيمة 175071602/09/14 18 التربية البدنيةالتجاني أفقير

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: الحسيمة 159699005/09/11 46 التربية السريةابتسام الحنافي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 128136207/09/04 80 التربية التشكيليةمحمد امرنيس

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 144816805/09/07 70 التربية التشكيليةبلشقار عبد النور

إقليم: الحاجبإقليم: الحسيمة 150574005/09/08 54 التربية التشكيليةرشيد  حب التونسي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 158816402/09/10 52 التربية التشكيليةصفاء المالكي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 159827905/09/11 36 التربية التشكيليةلطيفة امنشار

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 168850704/09/12 30 التربية التشكيليةليلى الدرقاوي

إقليم: العيونإقليم: الحسيمة 168494703/09/13 24 التربية التشكيليةتيدار صدقي

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 140889306/09/06 76 المعلومياترشيد العاشوري

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 140890706/09/06 76 المعلومياتعبد الصمد المساوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 150446405/09/08 64 المعلومياتابراهيم تنيالي
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عمالة: فاسإقليم: الحسيمة 158792702/09/10 42 المعلومياتفؤاد فشتالي

عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 168744704/09/12 40 المعلومياتالعدناني العلوي البراء

إقليم: برشيدإقليم: الحسيمة 168846604/09/12 30 المعلومياتبوبكر حمزي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 175090102/09/14 28 المعلومياتفدوى بن عربية

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الحسيمة 175090202/09/14 18 المعلومياتأنوار لشهب

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 154540802/09/09 58 التكنولوجياعباسي خالد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الحسيمة 158931602/09/10 52 التكنولوجياالحسين ديدي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 158849302/09/10 48 التكنولوجيايوسف امباركي

إقليم: الجديدةإقليم: الحسيمة 158929602/09/10 42 التكنولوجياغسان الدازي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 159791105/09/11 36 التكنولوجياابراهيم المرسلي

إقليم: النواصرإقليم: الحسيمة 168827304/09/12 30 إلتحاق بالزوجةالتكنولوجياكوسكوس يونس

إقليم: العرائشإقليم: الحسيمة 168830004/09/12 30 التكنولوجياالجوهر جواد

إقليم: برشيدإقليم: الحسيمة 168837004/09/12 30 التكنولوجياع الحكيم   صابر

عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 175083003/09/14 18 التكنولوجيامهنون عبد الرحيم

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 128205804/09/02 82 اللغة العربيةهشام البردعي

عمالة: سلإقليم: شفشاون 168509203/09/13 24 اللغة العربيةسناء بعية

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 174975302/09/14 18 اللغة العربيةزيطان  كوثر

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 175078302/09/14 18 اللغة العربيةفاطمة وحيد
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عمالة: الرباطإقليم: شفشاون 128284301/01/02 94 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةحيون عبد ا

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 159842705/09/11 36 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةحفيظ الرشيد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شفشاون 158953702/09/10 34 اللغة الفرنسيةهشام الضرييف

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 175041602/09/14 18 اللغة الفرنسيةالشريفة يونسي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: شفشاون 175087902/09/14 18 اللغة الفرنسيةصالح نيكس

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 175113402/09/14 18 اللغة الفرنسيةمشكور عبد الواحد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 175174802/09/14 18 اللغة الفرنسيةكريمة عزاوي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 175441402/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاحمد الرميقي

إقليم: الرشيديةإقليم: شفشاون 154530902/09/09 58 اللغة النجليزيةمخلص عبد الكريم

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 154457102/09/09 46 اللغة النجليزيةجلل الرازي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 159772105/09/11 36 اللغة النجليزيةبوشرى جراي

إقليم: أزيللإقليم: شفشاون 169320503/09/13 24 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةأحمد عمري

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 128300201/01/02 84 الجتماعياتعبد الحق الدراوي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 128312501/01/02 58 الجتماعياتعبد العزيز المرزكيوي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 150527505/09/08 40 الجتماعياتمحمد مروان

إقليم: جرسيفإقليم: شفشاون 168693404/09/12 40 الجتماعياتبوجيدة عبد المجيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 169291503/09/13 34 الجتماعياتعبد الرحيم الرحماني

عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 168630004/09/12 30 الجتماعياتيوسف معطلوي
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عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 168630404/09/12 30 الجتماعياتعبدالغني النافعي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 159825805/09/11 18 الجتماعياتموعاد اليوبي العمراني

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 175074502/09/14 18 الجتماعياتحياة علوش

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175075902/09/14 18 الجتماعياتإبراهيم الصرحاني

عمالة: مراكشإقليم: شفشاون 158903102/09/10 52 الرياضياتالحتحوت محمد

إقليم: تارودانتإقليم: شفشاون 159862805/09/11 36 الرياضياتالمرابط الحسين

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168794204/09/12 26 الرياضياتهشام بوشكارن

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 169302303/09/13 24 الرياضياتبشرى الهبطي العمراني

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 175098502/09/14 18 الرياضياتاحمد الملفي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 112378316/09/98 66 علوم الحياة والرضعمراني رشيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 169301603/09/13 24 علوم الحياة والرضالحضري خلود

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175579102/09/15 13 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالصروخ مريم

إقليم: شيشاوةإقليم: شفشاون 174972702/09/14 28 الفيزياء والكيمياءايوب الكوليتي

إقليم: آسفيإقليم: شفشاون 174973302/09/14 28 الفيزياء والكيمياءعبد اللطيف كركوب

إقليم: سيدي بنورإقليم: شفشاون 169257103/09/13 24 الفيزياء والكيمياءعبدالكبير السايح

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شفشاون 175060602/09/14 20 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالمصطفى صواب

عمالة: مكناسإقليم: شفشاون 175144102/09/14 19 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالدوادي عبد الرحمان

إقليم: إفرانإقليم: شفشاون 175141502/09/14 18 الفيزياء والكيمياءزكرياء بن طاهر
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عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 128291001/01/02 94 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالحجوجي مريم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 175447802/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةمراد الشرفاوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 31069421/09/87 98 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةاحمد محب

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 159855405/09/11 46 التربية البدنيةحميد بوزيزة

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 86463805/10/82 36 التربية البدنيةجبوري  بهيجة

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175504902/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةكمال البقالي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 74377416/09/93 112 أقدمية 12 سنةالتربية التشكيليةاحسينو احدوثن

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 144818205/09/07 36 التربية التشكيليةيوسف معزوز

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 159829205/09/11 18 التربية التشكيليةمحمد رضى ايت عمران

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 128050427/09/04 70 التربية الموسيقيةالحمراني رضوان

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 128036307/09/04 58 التربية الموسيقيةزهيرالعلوي

إقليم: بنسليمانإقليم: شفشاون 128540107/09/05 50 التربية الموسيقيةيونس لغويبي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 168627003/09/12 40 المعلومياتالصفار معاد

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 159799105/09/11 36 المعلومياتلعسيري المصطفى

إقليم: ميدلتإقليم: شفشاون 168743204/09/12 30 المعلومياتبنانة مصطفى

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 168880403/09/12 30 المعلومياتمنصف الناصري

إقليم: آسفيإقليم: شفشاون 159790205/09/11 36 التكنولوجياجواد بواب

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 169305803/09/13 34 اللغة العربيةمحمد بنحساين
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إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 169306103/09/13 34 اللغة العربيةصهيب داوود

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 175079002/09/14 18 اللغة العربيةبوشرى منير

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 175578102/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةنسرين حيوح

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 168642204/09/12 30 اللغة الفرنسيةعبد الله الخريف

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 169296003/09/13 24 اللغة الفرنسيةسناء الوارثي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: فحص - انجرة 175114202/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةصوفيا راجي

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 159821205/09/11 36 اللغة النجليزيةتوفيق المحساني

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 158955202/09/10 34 الجتماعياترشيدة العبودي

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 175076602/09/14 28 الجتماعياتسميرة بن يرو

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 159825505/09/11 24 الجتماعياتاسماعيل الطالعي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 175100602/09/14 18 الرياضياتفاطمة الزهراء بوقريين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 168597704/09/12 30 علوم الحياة والرضمحمد الحواط

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 158779502/09/10 23 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضحمديني صابر

إقليم: بنسليمانإقليم: فحص - انجرة 154477002/09/09 58 الفيزياء والكيمياءالزراري عبد اللطيف

إقليم: وزانإقليم: فحص - انجرة 128287301/01/05 38 التربية السلميةعزيز المنصوري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 123286406/09/01 74 إلتحاق بالزوجالتربية السريةبنزمور فوزية

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 123359913/09/01 62 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةنورا صبار

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 104718616/09/96 28 التربية التشكيليةصابر عبد الله
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عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 144716405/09/07 60 المعلومياتادريسي عبد المالك

عمالة: مراكشإقليم: فحص - انجرة 168848302/09/12 12 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتعصام  فالح

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 130871905/09/03 50 اللغة العربيةجواد الشرادي

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 175100802/09/14 28 اللغة العربيةالمرابط خديجة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 169222403/09/13 24 اللغة العربيةمريم التفراوتي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 175577402/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالعمراني يسرى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 9061416/09/95 112 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةيوسف القاسمي

عمالة: مكناسإقليم: العرائش 104684330/09/96 86 اللغة الفرنسيةالزروقي هدى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: العرائش 112376216/09/98 82 اللغة الفرنسيةمينة حاجوني

عمالة: مكناسإقليم: العرائش 124146606/09/01 48 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبنعدي الهام

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: العرائش 159726005/09/11 40 اللغة الفرنسيةفاطنة اركيك

إقليم: الجديدةإقليم: العرائش 168591804/09/12 40 اللغة الفرنسيةيافي رقية

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 168641904/09/12 40 اللغة الفرنسيةمريم القطبي

عمالة: فاسإقليم: العرائش 158788302/09/10 36 اللغة الفرنسيةرشيدة قسمي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: العرائش 158953902/09/10 34 اللغة الفرنسيةبلل رزوم

عمالة: فاسإقليم: العرائش 175019302/09/14 28 اللغة الفرنسيةوالي علمي هدى

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: العرائش 127787107/09/04 78 أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةتوفيق  الساسي

إقليم: طرفايةإقليم: العرائش 154511402/09/09 40 اللغة النجليزيةعبد اللطيف  اوسعيد
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إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 123323406/09/01 64 الجتماعياتالحجاجي محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 150480405/09/08 58 الجتماعياتمصطفى العرابي

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 168461703/09/13 24 الجتماعياتحسام عوجة

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 169233003/09/13 34 الرياضياتالمتقي فاطمة الزهراء

إقليم: برشيدإقليم: العرائش 168654304/09/12 26 الرياضياتأيوب مروان

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 169188803/09/13 25 إلتحاق بالزوجالرياضياتزكية المنصوري

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: العرائش 174998302/09/14 19 إلتحاق بالزوجالرياضياتداكلي حميدة

عمالة: المحمديةإقليم: العرائش 175573902/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتزينب الطريبق

إقليم: بنسليمانإقليم: العرائش 21052517/09/84 162 أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعبد ا  البقالي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 112379416/09/98 96 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضسارة الجباري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 115285116/09/99 72 علوم الحياة والرضبروحو سعاد

عمالة: مكناسإقليم: العرائش 128291901/01/02 68 علوم الحياة والرضعبد العالي الغنيوي

عمالة: مكناسإقليم: العرائش 158945602/09/10 44 علوم الحياة والرضابتسام التوزاني

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 175026502/09/14 18 علوم الحياة والرضازهر فاطمة

عمالة: مراكشإقليم: العرائش 128448307/09/05 72 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءفؤاد  الدكري

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 117666706/09/00 66 الفيزياء والكيمياءأهلل عبد الحامد

إقليم: النواصرإقليم: العرائش 168593304/09/12 40 الفيزياء والكيمياءابراهيم الحيمر

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: العرائش 175448902/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةهشام كنون
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عمالة: فاسإقليم: العرائش 89036216/09/88 146 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةفاطمة بنجهود

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 168534903/09/13 34 التربية البدنيةمنير الغالي

عمالة: الرباطإقليم: العرائش 128025307/09/04 30 التربية السريةالحسناوي ليلى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 17790116/09/83 160 أقدمية 20 سنةالتربية التشكيليةسعيدي رشيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 15252516/10/82 150 أقدمية 20 سنةالتربية التشكيليةمحمد ابن تابت

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 128268707/09/05 49 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةالشامخي  رجاء

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 123364610/09/01 72 التربية الموسيقيةالحبيب  السلسي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: العرائش 123288306/09/01 58 التكنولوجيامحمد بوكرمز

عمالة: مكناسإقليم: العرائش 168830404/09/12 40 التكنولوجياالتواتي ليلى

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: وزان 128211304/09/02 100 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةالفوقي المختار

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 128271901/01/02 94 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةالحسن اعبابو

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 128292601/01/02 76 اللغة العربيةاجلوق جميلة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: وزان 168511303/09/13 34 اللغة العربيةالهام الوعدودي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: وزان 168511503/09/13 34 اللغة العربيةفدوى اليوسفي

إقليم: بني مللإقليم: وزان 168513203/09/13 34 اللغة العربيةزينب زمراني

عمالة: سلإقليم: وزان 168657604/09/12 31 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةأربوج عبد الرحيم

عمالة: مراكشإقليم: وزان 174996102/09/14 28 اللغة العربيةمحمد النوسفاوي

عمالة: سلإقليم: وزان 168513303/09/13 24 اللغة العربيةسميرة زيباوي
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إقليم: الدريوشإقليم: وزان 175110802/09/14 18 اللغة العربيةبنيامين بيتيش

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 30639421/09/87 153 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةالخليل بنغازي

عمالة: مكناسإقليم: وزان 127785207/09/04 64 اللغة الفرنسيةالنجاوي سميرة

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158911902/09/10 38 اللغة الفرنسيةغزلن محبوب

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 169223103/09/13 34 اللغة الفرنسيةنجات النبلسي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 169224203/09/13 34 اللغة الفرنسيةنحال لطيفة

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 169226203/09/13 34 اللغة الفرنسيةفاتحة بوكرين

إقليم: الجديدةإقليم: وزان 174978802/09/14 28 اللغة الفرنسيةحنان هلل

عمالة: فاسإقليم: وزان 175003502/09/14 28 اللغة الفرنسيةمكرود لمياء

عمالة: فاسإقليم: وزان 175112102/09/14 18 اللغة الفرنسيةخديجة بنيحيى

عمالة: فاسإقليم: وزان 175152702/09/14 18 اللغة الفرنسيةخالد بنلحسن

عمالة: الرباطإقليم: وزان 175439602/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاالعتماني خديجة

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 175441602/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةعائشة ايت الطالب

إقليم: سطاتإقليم: وزان 175461702/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبشرة الشرادي

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 168791404/09/12 40 اللغة النجليزيةسفيان الطيبي

إقليم: تطوانإقليم: وزان 128209704/09/02 92 الجتماعياتالورديني الحسن

إقليم: تطوانإقليم: وزان 128206604/09/02 48 الجتماعياتالطيب الصاكر

عمالة: مكناسإقليم: وزان 168628004/09/12 40 الجتماعياتاسامة البكري



الجهة الصلية : 
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تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: تطوانإقليم: وزان 159848005/09/11 36 الجتماعياتخديجة السفياني

عمالة: مكناسإقليم: وزان 169187903/09/13 34 الجتماعياتعبد الكريم حمي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 168656904/09/12 30 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتتوفيق صالح

إقليم: تطوانإقليم: وزان 168657504/09/12 30 الجتماعياتسعيد ازنايدي

إقليم: فجيجإقليم: وزان 168462603/09/13 24 الجتماعياتمحمد  الرمضاني

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 175074702/09/14 18 الجتماعياتعثمان اشبون

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 175074802/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالجتماعياترشيد اللغداس

إقليم: تطوانإقليم: وزان 175076802/09/14 18 الجتماعياتلطفي القسمي

إقليم: صفروإقليم: وزان 158791502/09/10 52 المعلومياتهدى بقاش

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 168827004/09/12 30 التكنولوجيامحمد طواي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 175013002/09/14 28 الرياضياتياسين اصريح

عمالة: سلإقليم: وزان 168653604/09/12 24 إلتحاق بالزوجالرياضياتالمؤذن فيروز

إقليم: تطوانإقليم: وزان 169297003/09/13 24 الرياضياتيسرى  الشلوشي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 175013502/09/14 18 الرياضياتبلعشوب محمد أمين

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 175013602/09/14 18 الرياضياتبنكرين مروان

إقليم: تطوانإقليم: وزان 175099602/09/14 18 الرياضياتبنصبيح سليمان

إقليم: تطوانإقليم: وزان 175139202/09/14 18 الرياضياتالغلم أحمد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 175572702/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتمنير الشراط
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عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 111349716/09/97 102 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضبنحتيون أسماء

عمالة: الرباطإقليم: وزان 168619504/09/12 27 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضكوثر المعوني

إقليم: بولمانإقليم: وزان 175176302/09/14 18 علوم الحياة والرضيونس كلمل

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 128309901/01/02 90 الفيزياء والكيمياءالتهامي عشير

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 175001202/09/14 18 الفيزياء والكيمياءكواد أمين

عمالة: مكناسإقليم: وزان 175141702/09/14 18 الفيزياء والكيمياءالدريسي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 175142202/09/14 18 الفيزياء والكيمياءأمين مغفول

إقليم: تاوناتإقليم: وزان 159858405/09/11 36 التربية البدنيةجمال فتاح

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 168672104/09/12 36 التربية البدنيةعبد المجيد الشاوني

إقليم: تطوانإقليم: وزان 168533503/09/13 34 التربية البدنيةالحضري سعيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 168688004/09/12 28 التربية البدنيةخديجة رحمون

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 168531303/09/13 24 التربية البدنيةحسنوني علوي زهير

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 175069102/09/14 18 التربية البدنيةعبد الحفيظ مرزاق

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158806102/09/10 46 التربية السريةياحي مريم

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 159697105/09/11 37 إلتحاق بالزوجالتربية السريةمريم حطابي

إقليم: الجديدةإقليم: وزان 168753404/09/12 32 إلتحاق بالزوجالتربية السريةبوشرة الكريم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 115278816/09/99 88 أقدمية 12 سنةالتربية التشكيليةكمال الديان

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 144818705/09/07 36 التربية التشكيليةالسفريوي عادل
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عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 159827802/09/11 36 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةضناء الهدروجي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: وزان 144816505/09/07 30 التربية التشكيليةأنوار   البقا لي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 144817505/09/07 18 التربية التشكيليةكرتي شكيب

عمالة: سلإقليم: وزان 130892305/09/03 84 أقدمية 12 سنةالتربية الموسيقيةأنور  الخياطي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 128024321/09/04 44 إلتحاق بالزوجةالتربية الموسيقيةحديفة بنعلي

إقليم: تطوانإقليم: وزان 159814905/09/11 37 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةنسرين بن ناصر

إقليم: تطوانإقليم: وزان 159819305/09/11 12 إلتحاق بالزوجةالتربية الموسيقيةإلياس السلموني

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 159703702/09/11 46 المعلومياتمحمد إسماعيلي

عمالة: الرباطإقليم: وزان 168626904/09/12 40 المعلومياتهناء رشد

إقليم: تطوانإقليم: وزان 175089602/09/14 18 المعلومياتالخنوس يسرى

إقليم: الجديدةإقليم: وزان 168835504/09/12 40 التكنولوجياأيوب الكبش

إقليم: النواصرإقليم: وزان 168829304/09/12 30 التكنولوجيانظيرة السمللي

عمالة: المضيق - الفنيدقعمالة: طنجة - أصيل 124147406/09/01 62 اللغة العربيةالعاقل بوهبوه

إقليم: العرائشعمالة: طنجة - أصيل 88573221/09/87 42 اللغة العربيةشفيقة الراشدي

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: طنجة - أصيل 168512403/09/13 24 اللغة العربيةفاطمة محزوم

عمالة: فاسعمالة: طنجة - أصيل 175112202/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنجوى العميري

إقليم: تطوانعمالة: طنجة - أصيل 154456802/09/09 32 اللغة النجليزيةعمر حجاجي

إقليم: وزانعمالة: طنجة - أصيل 168790604/09/12 30 اللغة النجليزيةادميني سناء
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عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة: طنجة - أصيل 169293603/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةإيمان كريمة

إقليم: القنيطرةعمالة: طنجة - أصيل 98832716/09/93 90 أقدمية 12 سنةالجتماعياترشيد الزهار

إقليم: تطوانعمالة: طنجة - أصيل 140813707/09/05 40 إلتحاق بالزوجالجتماعياتالزوجال بشرى

إقليم: تطوانعمالة: طنجة - أصيل 175074902/09/14 28 الجتماعياتلطيفة الكوردو

إقليم: العرائشعمالة: طنجة - أصيل 175096902/09/14 28 الجتماعياتليلى الفوقري

إقليم: القنيطرةعمالة: طنجة - أصيل 128291701/01/05 18 الجتماعياتمصطفى الزموري

إقليم: تطوانعمالة: طنجة - أصيل 150524405/09/08 18 الجتماعياتالفغلوني عز الدين

عمالة: فاسعمالة: طنجة - أصيل 29717216/09/86 32 الرياضياتعمار لطرش

عمالة: الرباطعمالة: طنجة - أصيل 168825904/09/12 30 المعلومياتنادية لعروسي

إقليم: العرائشعمالة: طنجة - أصيل 175035002/09/14 28 الرياضياتحليمة غيلن

إقليم: صفروعمالة: طنجة - أصيل 175142602/09/14 28 الفيزياء والكيمياءمحمد زيدان

عمالة: سلعمالة: طنجة - أصيل 128276701/01/02 72 علوم الحياة والرضعبد ا بنزكر

عمالة: مكناسعمالة: طنجة - أصيل 159739905/09/11 36 علوم الحياة والرضسارة قشال

عمالة: مكناسعمالة: طنجة - أصيل 159740405/09/11 34 علوم الحياة والرضاحمد السليماني

إقليم: تطوانعمالة: طنجة - أصيل 175103602/09/14 28 علوم الحياة والرضمنى غولولو

إقليم: النواصرعمالة: طنجة - أصيل 168748704/09/12 32 الفيزياء والكيمياءتوفيق إبراهيم

إقليم: برشيدعمالة: طنجة - أصيل 168593104/09/12 30 الفيزياء والكيمياءالبختي جواد

إقليم: قلعة  السراغنةعمالة: طنجة - أصيل 174992502/09/14 28 الفيزياء والكيمياءالسعيد دخشون
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عمالة: الرباطعمالة: طنجة - أصيل 175059202/09/14 28 الفيزياء والكيمياءالبرودي الشريف

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: طنجة - أصيل 175142502/09/14 18 الفيزياء والكيمياءابراهيم ضفير

إقليم: تطوانعمالة: طنجة - أصيل 130876116/09/03 66 التربية الموسيقيةهند الدوالي

إقليم: تطوانعمالة: طنجة - أصيل 104519916/09/96 40 التربية الموسيقيةبلقايد مصطفى

إقليم: تارودانتعمالة: طنجة - أصيل 126120604/09/02 28 التكنولوجياالمحب أسامة

إقليم: شفشاونإقليم: تطوان 128206204/09/02 56 اللغة العربيةالحولني نجاة

إقليم: شفشاونإقليم: تطوان 124114306/09/01 52 اللغة العربيةمصطفى اولد بن كسكسو

إقليم: وزانإقليم: تطوان 128306201/01/02 52 اللغة العربيةعلي بوشلوش

إقليم: بني مللإقليم: تطوان 30482316/09/86 76 اللغة الفرنسيةمحمد أولد بن علي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 21330316/09/84 54 اللغة الفرنسيةعبدالعزيز  امهاوش

عمالة: سلإقليم: تطوان 168507503/09/13 34 اللغة الفرنسيةمونة بلعباس

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 168839704/09/12 30 اللغة الفرنسيةبن صالح ليلى

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 175019902/09/14 18 اللغة الفرنسيةايمان السوري

إقليم: الخميساتإقليم: تطوان 168790904/09/12 40 اللغة النجليزيةبغدادي خولة

إقليم: زاكورةإقليم: تطوان 128230307/09/05 18 اللغة النجليزيةايت السوسي محمد

إقليم: شفشاونإقليم: تطوان 124114606/09/01 84 الجتماعياتمحمد أمغود

إقليم: شفشاونإقليم: تطوان 128302101/01/02 68 الجتماعياتخالد اكعرير

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 28938916/09/86 46 الجتماعياتنور الدين العمري
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المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 150521705/09/08 28 الجتماعياتآيت عمران عبد الحكيم

إقليم: العرائشإقليم: تطوان 175076402/09/14 28 الجتماعياتفاطمة هتاكي

إقليم: شفشاونإقليم: تطوان 128302201/01/02 50 الفيزياء والكيمياءحميد خليفة

عمالة: مكناسإقليم: تطوان 158860202/09/10 44 الرياضياتالعسري عبد الرحيم

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 158865002/09/10 36 الرياضياتمحمد سعيد بنعمر

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 159845502/09/11 24 الرياضياتمحمودي هاجر

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 168703504/09/12 22 الرياضياتسعاد علوش

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 150511305/09/08 18 الرياضياتالهللي عبد اللطيف

إقليم: شفشاونإقليم: تطوان 175055002/09/14 18 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضاسرورو اكرام

إقليم: تارودانتإقليم: تطوان 140451905/09/07 22 الفيزياء والكيمياءنعيمة بلفقيه

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تطوان 175455102/09/15 13 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءفايزة مشنوع

إقليم: شفشاونإقليم: تطوان 128276901/01/02 64 التربية السلميةرشيد العسري

إقليم: سطاتإقليم: تطوان 9076116/09/95 39 إلتحاق بالزوجةالتربية التشكيليةمحمد  فقهي

إقليم: الخميساتإقليم: تطوان 159827705/09/11 36 التربية التشكيليةشقور صبرينة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 154460402/09/09 19 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةيسرا المحراثي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 128299101/01/02 60 اللغة العربيةتوفيق ازويحل

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: المضيق - الفنيدق 88665816/09/87 98 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةلمياء احنيشي

عمالة: طنجة - أصيلعمالة: المضيق - الفنيدق 168790304/09/12 30 اللغة الفرنسيةسكينة بنعباد
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إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 168791704/09/12 40 اللغة النجليزيةبولعيد لبنى

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 118227813/09/01 36 الجتماعياتأجبال ربيع

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 140811528/09/05 36 الجتماعياتمعاد  موان

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 169291703/09/13 34 الجتماعياتفاطمة السطي

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: المضيق - الفنيدق 115134616/09/99 68 الرياضياتدركول سي محمد

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 130956705/09/03 52 الرياضياتمحمد  ر

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 159846505/09/11 34 الرياضياتنوفل المقفلجي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 127816807/09/04 28 الرياضياتعبد الحق السهلي

إقليم: تارودانتعمالة: المضيق - الفنيدق 158771002/09/10 26 الرياضياتعبد الكريم غفاري

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 158877802/09/10 22 إلتحاق بالزوجةالرياضياتالعمراويين عدنان

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 115279716/09/99 86 علوم الحياة والرضمريم العافية

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: المضيق - الفنيدق 144726405/09/07 54 علوم الحياة والرضحنان الغباري

عمالة: مراكشعمالة: المضيق - الفنيدق 168844804/09/12 30 الفيزياء والكيمياءعبد الله بن شفعي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 78876116/09/92 52 التربية البدنيةاسماعيل  شناني

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 117687106/09/00 80 التربية الموسيقيةعبد المجيد الشهب

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 140969006/09/06 36 التكنولوجيايونس أفيلل
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 126167104/09/02 55 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةنصيرة الفليوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 130922405/09/03 38 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةربيعة قاسمي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 5521216/09/94 102 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةتورية مكاوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 89071016/09/88 72 اللغة الفرنسيةالرامي مريم

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 36309716/09/89 56 اللغة الفرنسيةمحمد الوالي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 117897706/09/00 49 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةعالم انصاف

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 144770905/09/07 19 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسكينة احساين

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 32358021/09/87 96 أقدمية 12 سنةالجتماعياتمريمي رابح

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 105299516/09/97 92 أقدمية 12 سنةالجتماعياتبوزيان نعيمة

إقليم: جرادةإقليم: بركان 105298116/09/97 52 الجتماعياتعمر شغروشني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 144775005/09/07 41 إلتحاق بالزوجالجتماعياتمرابط الصافية

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 144773505/09/07 28 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالبرودي  مصطفى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 158875802/09/10 23 إلتحاق بالزوجالجتماعياتقرمون خديجة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 11635821/10/83 128 أقدمية 20 سنةالرياضياتمحمد حناش

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 24222916/09/85 98 أقدمية 12 سنةالرياضياتالحافي محمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 24360631/03/88 76 الرياضياتمحمد درعاوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 128138907/09/04 62 التربية التشكيليةرضا   غيوغ

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 140840006/09/06 52 المعلومياتبوكرارة توفيق
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عمالة: فاسإقليم: بركان 128166704/09/02 36 علوم الحياة والرضمللي عائشة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 30562616/09/87 116 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةحسن بوجمعاوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 118245226/11/01 90 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةزوليخة بريشي

إقليم: جرادةإقليم: بركان 144768305/09/07 38 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةفطيمة بشاري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 105304216/09/97 19 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةيمينة     بالوالي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 154525702/09/09 14 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةفريدة اومحمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 127942207/09/04 88 أقدمية 12 سنةالتربية السريةاكرام عزيز

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 127093310/09/03 84 أقدمية 12 سنةالتربية السريةبوكرمز عائشة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 127998407/09/04 46 التربية السريةبنعلي كريمة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 74824016/09/93 68 التربية التشكيليةكتوي عبد النبي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 9098516/09/95 66 التربية التشكيليةلعلم   صفوة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 128139107/09/04 52 التربية التشكيليةسواري      كمال

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 128026107/09/04 60 التربية الموسيقيةبوشيخي أحمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 159817205/09/11 46 التربية الموسيقيةحامدي حياة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 154441102/09/09 36 المعلومياتوردة يعقوبي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 127804327/09/04 64 التكنولوجيابقال ابراهيم

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 105056616/09/97 46 التكنولوجياابراهيم حسناوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 168829404/09/12 40 التكنولوجياسعيد التكفاوي
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 154542202/09/09 36 التكنولوجيالشعل أزروال

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 168827405/09/12 30 التكنولوجيازروالي عبدالرحيم

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 144767105/09/07 40 اللغة العربيةقاسمي لطيفة

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 144765905/09/07 28 اللغة العربيةشتواني ميمون

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175079502/09/14 28 اللغة العربيةكريمة ازرار

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 175172702/09/14 28 اللغة العربيةقموشتي لبنة

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 175171002/09/14 18 اللغة العربيةفاطمة زايدي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 123332506/09/01 94 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةعبدا     كريمي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 126175016/09/02 90 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةحنان حمادة

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 159769705/09/11 46 اللغة الفرنسيةبرحيلي آمنة

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 168474703/09/13 34 اللغة الفرنسيةمليكة بنحداش

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 168476103/09/13 34 اللغة الفرنسيةالشارف خالد

إقليم: تازةإقليم: الدريوش 175039802/09/14 28 اللغة الفرنسيةالمحجوبي لطيفة

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 168471203/09/13 24 اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء بوسماحة

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 168712404/09/12 22 اللغة الفرنسيةعبد الوهاب توتوح

إقليم: تازةإقليم: الدريوش 175018802/09/14 18 اللغة الفرنسيةلشهب رشيدة

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175175302/09/14 18 اللغة الفرنسيةعيساوي سفيان

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 158827802/09/10 40 الجتماعياتزهير حدو
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إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 159778605/09/11 36 الجتماعياتعبد المجيد بوعبد ا

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 158836502/09/10 34 الجتماعياتتوفيق علل

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 154523102/09/09 30 الجتماعياتيوسف  زياني

إقليم: جرسيفإقليم: الدريوش 159778905/09/11 28 الجتماعياتبوحوش محمد

إقليم: الحسيمةإقليم: الدريوش 175158402/09/14 18 الجتماعياتالحجامي سمير

إقليم: تطوانإقليم: الدريوش 88969016/09/88 138 إلتحاق بالزوجالرياضياتنادية عبد اللوي

عمالة: فاسإقليم: الدريوش 140839906/09/06 76 المعلومياتعبد العزيز    بوكنيفي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 144760905/09/07 60 الرياضياتسميرة السعيدي

إقليم: الحسيمةإقليم: الدريوش 159773405/09/11 36 إلتحاق بالزوجةالرياضياتعبد الحميد أمروس

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 168705004/09/12 30 الرياضياتالراشدي سعاد

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175014002/09/14 18 الرياضياتمراد لبراهمي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175406102/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتمنال قروش

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 168473303/09/13 24 الفيزياء والكيمياءجيللي الوالي

إقليم: الحوزإقليم: الدريوش 175062302/09/14 18 الفيزياء والكيمياءبن كروم هشام

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 154525402/09/09 40 التربية السلميةمؤذين عبد ا

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 175159802/09/14 18 التربية السلميةراضية مرجي

عمالة: فاسإقليم: الدريوش 34202416/09/88 144 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةسعد اليعقوبي

عمالة: فاسإقليم: الدريوش 33113716/09/88 136 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةعبد الرحيم     ملوي
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إقليم: الصويرةإقليم: الدريوش 168494903/09/13 24 التربية التشكيليةرضى اتسماعيل

إقليم: تطوانإقليم: الدريوش 159817405/09/11 46 التربية الموسيقيةياسين حموذان

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الدريوش 169196403/09/13 24 التربية الموسيقيةبلل بروحو

إقليم: الخميساتإقليم: الدريوش 144785405/09/07 63 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتسعيد لعروسي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 159714805/09/11 46 المعلومياتسمية مومن

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 159715405/09/11 34 المعلومياتزكرياء اسكيكري

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 168626004/09/12 30 المعلومياتحميد العمشي

إقليم: الجديدةإقليم: الدريوش 158851002/09/10 42 التكنولوجيااحمد زهار

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 168835704/09/12 40 التكنولوجياجواد كربوب

عمالة: مكناسإقليم: الدريوش 168834204/09/12 30 التكنولوجياعادل شتوان

عمالة: مكناسإقليم: الدريوش 175082202/09/14 18 التكنولوجياحبيب محمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 105330316/09/97 110 أقدمية 20 سنةاللغة العربيةهكو نزيهة

إقليم: الناضورإقليم: فجيج 123331206/09/01 96 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةجبور عائشة

إقليم: تاوريرتإقليم: فجيج 124139606/09/01 92 اللغة العربيةصالحي رمضان

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 123286614/09/01 86 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبرعيش ثريا

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 115206616/09/99 80 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةنوال الغازي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 158919702/09/10 45 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةجعفري سامية

إقليم: تاوريرتإقليم: فجيج 175172502/09/14 28 اللغة العربيةرزوكي حنان
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عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 32353221/09/87 150 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةرمضاني عمر

إقليم: مولي يعقوبإقليم: فجيج 169323303/09/13 34 اللغة الفرنسيةاحمد المنظور

إقليم: خنيفرةإقليم: فجيج 169181903/09/13 24 اللغة الفرنسيةاعفوفو كريم

عمالة: مراكشإقليم: فجيج 175050802/09/14 20 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةتوفيق حسن

إقليم: صفروإقليم: فجيج 175041407/07/14 18 اللغة الفرنسيةأنوار الوادي

إقليم: الرشيديةإقليم: فجيج 175175202/09/14 18 اللغة الفرنسيةعبد القادر الزمركي

إقليم: الخميساتإقليم: فجيج 150524005/09/08 50 الجتماعياتالشريف فوزية

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 175032002/09/14 18 الجتماعياتبوعيادي محمد

إقليم: بركانإقليم: فجيج 126187504/09/02 70 الرياضياتالحسين لزعر

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 130929005/09/03 58 الرياضياتبنعيسى لحرور

عمالة: مكناسإقليم: فجيج 158859502/09/10 52 الرياضياتبراو عزيز

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 150513205/09/08 46 الرياضياتعبد الوحيد طلحة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 154517402/09/09 46 الرياضياتمحمد    بوعزاوي

عمالة: سلإقليم: فجيج 158916902/09/10 38 الرياضياتالجابري مريم

إقليم: تارودانتإقليم: فجيج 159863005/09/11 36 الرياضياتلحسن ايت دادا علي

إقليم: النواصرإقليم: فجيج 175065602/09/14 18 علوم الحياة والرضالعباري كمال

إقليم: العرائشإقليم: فجيج 175142002/09/14 28 الفيزياء والكيمياءبالمقدم مصطفى

إقليم: الحاجبإقليم: فجيج 150519505/09/08 64 التربية السلميةحبدي عبد العزيز



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: مولي يعقوبإقليم: فجيج 160490702/09/14 28 التربية السلميةربيع ياسين

إقليم: تاوريرتإقليم: فجيج 175161602/09/14 28 التربية السلميةالعلمي عصام

إقليم: بركانإقليم: فجيج 128008607/09/04 80 إلتحاق بالزوجالتربية السريةشهاب أمال

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 105075816/09/97 114 أقدمية 12 سنةالتربية التشكيليةابانة امحمد

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 158934102/09/10 52 التربية الموسيقيةمحمد    بلبشير

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 159813605/09/11 46 التربية الموسيقيةالعروي سكينة

إقليم: صفروإقليم: فجيج 159714405/09/11 46 المعلومياتانس  كامل

عمالة: فاسإقليم: فجيج 159714505/09/11 36 إلتحاق بالزوجالمعلومياتلعلهمي فدوى

إقليم: آسفيإقليم: فجيج 159790505/09/11 36 التكنولوجيادندون عماد

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 117701206/09/00 100 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةكوثر زروالي

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 128335201/01/02 72 اللغة العربيةكريمة استيتو

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 128323301/01/02 50 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةربيعة اليخلوفي

إقليم: الناضورإقليم: جرسيف 159776005/09/11 28 اللغة العربية     صوفية العداك

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 144765705/09/07 20 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةبدر الشنفور

إقليم: الخميساتإقليم: جرسيف 144720905/09/07 58 اللغة الفرنسيةوحيد هند

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 168623804/09/12 40 اللغة الفرنسيةسعاد ديدي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 140883406/09/06 36 اللغة الفرنسيةمالكي حنان

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 159770305/09/11 32 اللغة الفرنسيةياسين قنيش



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: بنسليمانإقليم: جرسيف 175087002/09/14 28 اللغة الفرنسيةمريم علوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 36389416/09/89 110 أقدمية 20 سنةالجتماعياتلعميمش حسن

إقليم: إفرانإقليم: جرسيف 140804807/09/05 64 الجتماعياتمحمد عثماني

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 159781605/09/11 21 إلتحاق بالزوجالجتماعياتحنان النجاري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 9083316/09/95 124 أقدمية 20 سنةالرياضياتادريس الدريسي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 115210216/09/99 98 أقدمية 12 سنةالرياضياتفاطنة موسي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 126159914/09/02 86 الرياضياتالمسماري رشيد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 144777505/09/07 54 الرياضياتيحي اسويدي

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 168704704/09/12 40 الرياضياتالخالدي لحسن

إقليم: بركانإقليم: جرسيف 168480103/09/13 34 الرياضياتلبنى الداودي

إقليم: بركانإقليم: جرسيف 168703804/09/12 30 الرياضياتعزاوي جواد

إقليم: بركانإقليم: جرسيف 175164202/09/14 18 الرياضياتوريمشي زكرياء

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 159718305/09/11 34 علوم الحياة والرضسندس الفلق

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 158779602/09/10 24 علوم الحياة والرضهندي هشام

إقليم: بنسليمانإقليم: جرسيف 159696405/09/11 46 الفيزياء والكيمياءزين العابدين اميسي

إقليم: النواصرإقليم: جرسيف 159869705/09/11 36 الفيزياء والكيمياءمونير صديق

إقليم: تنغيرإقليم: جرسيف 175045102/09/14 28 الفيزياء والكيمياءإدعلي أحمو عبد الحق

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: جرسيف 175045202/09/14 28 الفيزياء والكيمياءالزو عصام



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: تارودانتإقليم: جرسيف 175045302/09/14 28 الفيزياء والكيمياءاد مسعود عمر

إقليم: سطاتإقليم: جرسيف 175059302/09/14 28 الفيزياء والكيمياءالعشي حميد

إقليم: الحوزإقليم: جرسيف 174971002/09/14 18 الفيزياء والكيمياءالعلوي يوسف

إقليم: بني مللإقليم: جرسيف 174994102/09/14 18 الفيزياء والكيمياءرضوان سمغاني

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: جرسيف 175048304/09/14 18 الفيزياء والكيمياءسعيد بوالزيت

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 175161503/09/14 28 التربية السلميةمريم العوني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 115543816/09/99 14 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةمحمد آيت تمالكت

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: جرسيف 159828505/09/11 36 إلتحاق بالزوجةالتربية التشكيليةمعاد ابوالهنا

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: جرسيف 159830305/09/11 36 التربية التشكيليةاعراص سعيد

عمالة: مكناسإقليم: جرسيف 150529405/09/08 54 التربية الموسيقيةاريفي اكرام

عمالة: مكناسإقليم: جرسيف 159812605/09/11 46 التربية الموسيقيةابو عبد ا امين

إقليم: القنيطرةإقليم: جرسيف 159815605/09/11 46 التربية الموسيقيةبورواين معاد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: جرسيف 169196103/09/13 34 التربية الموسيقيةنهاد بن تحايكت

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 159819105/09/11 18 التربية الموسيقيةادريس الرياني

إقليم: صفروإقليم: جرسيف 150465705/09/08 64 المعلومياتالناظير فاطمة الزهراء

إقليم: الرحامنةإقليم: جرسيف 168846404/09/12 40 المعلومياتروحي محمد

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: جرسيف 168527303/09/13 24 المعلومياتحسناء الناضري

إقليم: الخميساتإقليم: جرسيف 168827604/09/12 30 التكنولوجيايوسف البودالي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 140801207/09/05 22 التكنولوجياقادري عادل

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 33111416/09/88 64 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةمنصور محمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 144765205/09/07 31 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبن شيبة اسمهان

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 130939818/09/03 24 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةمسيوي نسرين

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 37398817/09/90 64 اللغة الفرنسيةعثماني البكاي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 175416302/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاجدايني لطيفة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 5873516/09/94 104 أقدمية 12 سنةالجتماعياتحفيظ عبد الرحمان

إقليم: بركانإقليم: جرادة 128345001/01/02 66 الجتماعياتالحسن تولة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 115206816/09/99 28 إلتحاق بالزوجالجتماعياتالقبوري فتيحة

إقليم: بركانإقليم: جرادة 117694206/09/00 28 الجتماعياتخالد  الرشدي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 158838102/09/10 26 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالبكاي نهاري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 105099516/09/97 120 أقدمية 20 سنةالرياضياتدرفوفي اسماء هبة ا

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 37390017/09/90 92 أقدمية 12 سنةالرياضياتشرفي الميلود

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 29629716/09/86 68 الرياضياتالرحماني محمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 34480517/09/88 64 الرياضياتعمرو مطار

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 150512605/09/08 46 الرياضياتمعزوزة مريم

إقليم: بركانإقليم: جرادة 150511805/09/08 34 الرياضياتمحمد حميدون

إقليم: بركانإقليم: جرادة 168705404/09/12 22 الرياضياتقوجي محسن



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 168704001/09/12 18 إلتحاق بالزوجةالرياضياتهشام بنكالو

إقليم: تارودانتإقليم: جرادة 175084602/09/14 18 الرياضياترشيد أوخدو

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 175403202/09/15 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتاكرام ميري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 128344601/01/02 42 الفيزياء والكيمياء                نعيمـــة بنمـالي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 124070006/09/01 94 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالحاسي فاطمة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 105307616/09/97 92 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةأماوي مريم

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 158935002/09/10 24 إلتحاق بالزوجةالتربية الموسيقيةمير لطفي

إقليم: الجديدةإقليم: جرادة 168848904/09/12 30 المعلومياتبوحسين بلخواض

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 159715705/09/11 28 المعلومياتمحمد يحياوي

إقليم: بركانإقليم: جرادة 127843807/09/04 80 التكنولوجياالمخفي أحمد

إقليم: بركانإقليم: جرادة 154541202/09/09 40 التكنولوجيابلوي أنس

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 158848802/09/10 26 إلتحاق بالزوجةالتكنولوجياعبد الله    لكي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 158931002/09/10 18 التكنولوجياسفيان بنعيسى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 66724017/09/79 172 أقدمية 20 سنةاللغة العربيةبنزرفة يحيى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الناضور 87739716/09/88 30 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسعاد بن دكون

إقليم: الخميساتإقليم: الناضور 168509103/09/13 24 اللغة العربيةلبنى عنيبى

عمالة: مراكشإقليم: الناضور 175413102/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةنجاة العياشي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 112472716/09/98 108 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةهرنوفي الهام



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: سطاتإقليم: الناضور 89065721/09/88 106 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةفتحي عائشة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 112411216/09/98 98 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء بالربعان

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 112466216/09/98 98 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةفاطمة أفوندو

عمالة: فاسإقليم: الناضور 118216504/10/00 84 اللغة الفرنسيةحياة فنكور

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 140811807/09/05 64 اللغة الفرنسيةياسين     مختاري

إقليم: بركانإقليم: الناضور 168475003/09/13 34 اللغة الفرنسيةبشرى الحمادي

إقليم: بركانإقليم: الناضور 168479903/09/13 34 اللغة الفرنسيةايمان قرميم

إقليم: العرائشإقليم: الناضور 144747005/09/07 24 اللغة الفرنسيةالغاشي تليتماس

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 168470903/09/13 24 اللغة الفرنسيةخليدة الكيللي

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 175173502/09/14 18 اللغة الفرنسيةمليكة مجدوبي

إقليم: الدريوشإقليم: الناضور 175417002/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاكريعي زكية

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 128341901/01/02 104 أقدمية 12 سنةالجتماعياتميمون جامعي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 36558516/09/89 84 الجتماعياتيحي بوغفالة

إقليم: صفروإقليم: الناضور 158770202/09/10 42 الجتماعياتعريش موراد

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 159780505/09/11 36 إلتحاق بالزوجالجتماعياتحساس زينب

إقليم: بركانإقليم: الناضور 158836402/09/10 34 الجتماعياتاعكيدي عبد السلم

إقليم: بركانإقليم: الناضور 158837802/09/10 34 الجتماعياترشيد الخندوف

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 154522402/09/09 28 الجتماعياتمحمد عمري



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: بركانإقليم: الناضور 17725120/09/83 166 أقدمية 20 سنةالرياضياتاعمارة عمرو

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 24312116/09/85 154 أقدمية 20 سنةالرياضياتالماحي رشيد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 34262716/09/88 104 إلتحاق بالزوجةالرياضياتعبد الكريم البوشيخي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 104549216/09/96 102 أقدمية 12 سنةالرياضياتالزهرة حمري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 126172116/09/02 100 أقدمية 12 سنةالرياضياتمصطفى حمداوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 126208704/09/02 100 أقدمية 12 سنةالرياضياتالركاد الهام

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 123298913/09/01 86 أقدمية 12 سنةالرياضياتالبشير العكري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 140789207/09/05 54 الرياضياتعمرحموتي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 144777305/09/07 46 إلتحاق بالزوجالرياضياتالسبار لبنى

عمالة: فاسإقليم: الناضور 168625704/09/12 40 المعلومياتبوجداين عبد القادر

إقليم: بركانإقليم: الناضور 168480403/09/13 34 الرياضياتعائشة رحالي

عمالة: المحمديةإقليم: الناضور 175082302/09/14 28 التكنولوجيافوزية الواهي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 150510705/09/08 19 إلتحاق بالزوجالرياضياتبوهللي نوال

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 159698305/09/11 46 التربية السريةعابد نورالهدى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 159719505/09/11 40 علوم الحياة والرضزينب  خثيري

إقليم: بركانإقليم: الناضور 169326803/09/13 34 علوم الحياة والرض محمد زناتي

عمالة: سلإقليم: الناضور 175022102/09/14 32 علوم الحياة والرضمصطفى الفائد

إقليم: الدريوشإقليم: الناضور 168617704/09/12 30 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالشادلي عفاف



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 175177602/09/14 28 علوم الحياة والرضمولود لمياء

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الناضور 175067502/09/14 18 علوم الحياة والرضمحمد الشعرة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 175176702/09/14 18 علوم الحياة والرضقدار نعيمة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 175177502/09/14 18 علوم الحياة والرضسفيان الزياني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 175177702/09/14 18 علوم الحياة والرضحاجي عبدالحق

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الناضور 123324506/09/01 104 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءعبد العالي حمزة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 158803702/09/10 52 الفيزياء والكيمياءفاطمة جفالي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 158804102/09/10 44 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءنوال بركة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 168751804/09/12 40 الفيزياء والكيمياءفردوس حمداوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 158949402/09/10 36 الفيزياء والكيمياءسفيان بن الغالي

عمالة: مكناسإقليم: الناضور 168712804/09/12 30 الفيزياء والكيمياءمصطفى بعل

عمالة: مراكشإقليم: الناضور 168721804/09/12 30 الفيزياء والكيمياءالعلوي يوسف

إقليم: أزيللإقليم: الناضور 174992402/09/14 28 الفيزياء والكيمياءايت الحاج شفيع

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 168749004/09/12 26 الفيزياء والكيمياءابن الهاشمي يونس

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 159696205/09/11 24 الفيزياء والكيمياءعمر زلماطي

إقليم: أزيللإقليم: الناضور 174974102/09/14 18 الفيزياء والكيمياءمحمد برادي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 175408702/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياء                  محمد المسلك

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 36364716/09/89 126 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالعيد سالمي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: بركانإقليم: الناضور 150518805/09/08 56 التربية السلميةعبد الوهاب الهندوز

إقليم: بركانإقليم: الناضور 154524502/09/09 28 التربية السلميةادريس السني العلمي

عمالة: مكناسإقليم: الناضور 158806402/09/10 26 التربية السريةفدوى همور

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 128137424/09/04 88 أقدمية 12 سنةالتربية التشكيليةفاطمة الكاف

إقليم: صفروإقليم: الناضور 150574305/09/08 48 التربية التشكيليةانوار مشكوري

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 159829705/09/11 34 التربية التشكيليةمحمد برابح

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 169298703/09/13 34 التربية التشكيليةحاديني   صفاء

إقليم: الحسيمةإقليم: الناضور 154460202/09/09 30 التربية التشكيليةلهيت عايدة

عمالة: المحمديةإقليم: الناضور 150531205/09/08 48 التربية الموسيقيةالعشير كوثر

عمالة: فاسإقليم: الناضور 159813305/09/11 36 التربية الموسيقيةالعلج محمد أمين

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الناضور 168634304/09/12 30 التربية الموسيقيةفائزة الزموري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 140891406/09/06 70 المعلومياتصالح  ختو

إقليم: بنسليمانإقليم: الناضور 150564305/09/08 52 المعلوميات          باحجو إلهام

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 159713705/09/11 46 المعلومياتكوثر المومني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 159715805/09/11 46 المعلومياتالزراد ابتسام

إقليم: تاوناتإقليم: الناضور 168625904/09/12 30 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتالخضر محمد

إقليم: بركانإقليم: الناضور 168627104/09/12 30 المعلومياتزينون محمد

إقليم: بولمانإقليم: الناضور 168743304/09/12 30 المعلومياتسعيد وزاني



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 159789805/09/11 36 التكنولوجياعمر عزيز

إقليم: الحاجبإقليم: الناضور 158929702/09/10 34 التكنولوجياأفقير عبد الصمد

إقليم: الجديدةإقليم: الناضور 168828404/09/12 30 التكنولوجياعبد السلم ربيحي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 154542402/09/09 18 التكنولوجيامواديلي عبد العالي

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: وجدة - أنكاد 14314215/10/84 160 أقدمية 20 سنةالرياضياتالسقلي الشهب

عمالة: مكناسعمالة: وجدة - أنكاد 104341116/09/96 46 علوم الحياة والرضغنية الفوقير

عمالة: سلعمالة: وجدة - أنكاد 130897105/09/03 88 المعلومياتمحمد لمرابط

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 115216516/09/99 67 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةنجاة  ناجي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 130916205/09/03 38 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةحنين لبنى

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 130963705/09/03 38 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةطاهري فوزية

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 130869105/09/03 33 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةزينب شحلل

إقليم: القنيطرةإقليم: تاوريرت 150495805/09/08 28 اللغة العربيةالعمراني عبد الواحد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 144766905/09/07 26 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةكناد سميرة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 74831416/09/93 110 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةثورية العرقوبي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 89614917/09/90 70 اللغة الفرنسيةحورية مشياخ

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 104832416/09/96 40 اللغة الفرنسيةعبد الحق  مزواري

إقليم: تازةإقليم: تاوريرت 158787802/09/10 32 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةليلى    العبيد

إقليم: تازةإقليم: تاوريرت 168710404/09/12 22 اللغة الفرنسيةعصام عوينة



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 168712004/09/12 22 اللغة الفرنسيةمخوخ وليد

إقليم: الناضورإقليم: تاوريرت 175416902/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةعزيزة معراض

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 112410416/09/98 92 أقدمية 12 سنةالجتماعياتمنية الحلس

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 105297516/09/97 76 الجتماعياترشيد بوغالب

إقليم: صفروإقليم: تاوريرت 158876702/09/10 24 الجتماعياتنورة لوكيلي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 140956706/09/06 14 إلتحاق بالزوجالجتماعياتشكري مونيا

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 168695304/09/12 13 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتفحشوش يونس

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 24312216/09/85 152 أقدمية 20 سنةالرياضياتمحمد الوالي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 34669616/09/88 126 أقدمية 12 سنةالرياضياتحميد القصور

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 21033417/09/84 108 أقدمية 12 سنةالرياضياتمحمد طيبي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 115217716/09/99 80 الرياضياتعبد القادر  العلمي

عمالة: فاسإقليم: تاوريرت 159775005/09/11 46 الرياضياتزياني يوسف

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 144775905/09/07 40 الرياضياتمو ل ي ها شم عل وي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 150512705/09/08 34 الرياضياتمباركي محمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 150511905/09/08 20 إلتحاق بالزوجالرياضياتحيميد فاطمة الزهراء

عمالة: الرباطإقليم: تاوريرت 168481503/09/13 16 إلتحاق بالزوجالرياضياتفرحات سناء

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 175403402/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتعائشة كرتيت

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 175403802/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتوفاء حراش



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: الرشيديةإقليم: تاوريرت 175404002/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتزروال إلهام

عمالة: فاسإقليم: تاوريرت 126122004/09/02 78 علوم الحياة والرضمحمد جلل  عمراني   سوهلي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 128478607/09/05 60 علوم الحياة والرضحليمة جديدي

عمالة: مكناسإقليم: تاوريرت 168646604/09/12 40 علوم الحياة والرضالصافي مجيدة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 169325703/09/13 34 علوم الحياة والرضبوتخيل لطيفة

عمالة: فاسإقليم: تاوريرت 168820304/09/12 22 علوم الحياة والرضسعيد اليحياوي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 175169002/09/14 32 الفيزياء والكيمياءبوراسي احمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 168478203/09/13 24 الفيزياء والكيمياءمحمد دحو

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 150517905/09/08 32 التربية السلميةاحمد بوشنافة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 128468707/09/05 82 أقدمية 12 سنةالتربية السريةالهام  بوراس

عمالة: فاسإقليم: تاوريرت 128537207/09/05 82 أقدمية 12 سنةالتربية السريةحورية ناضر

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 128478307/09/05 72 أقدمية 12 سنةالتربية السريةتورية احمين

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 37399017/09/90 148 أقدمية 20 سنةالتربية التشكيليةعبد القادر    بن مجي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 105083616/09/97 120 أقدمية 20 سنةالتربية التشكيليةيوسف    حكوم

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 78935116/09/92 104 أقدمية 12 سنةالتربية التشكيليةعبد الحي بن ديدي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 112474316/09/98 92 التربية التشكيليةعثمان تافرنت

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 159815905/09/11 36 التربية الموسيقية  منعيم بوزياني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 159816105/09/11 36 التربية الموسيقيةرشيد الشواي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 154473602/09/09 30 التربية الموسيقيةاحمد ساهل

إقليم: تازةإقليم: تاوريرت 140892606/09/06 34 المعلومياتبوجمعة النضير

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 154440002/09/09 30 المعلومياتشللي عزالدين

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تاوريرت 168744104/09/12 30 المعلومياتسويدي ياسين

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 126198304/09/02 42 التكنولوجيانابت عبد العزيز

إقليم: بنسليمانإقليم: تاوريرت 168833804/09/12 30 التكنولوجيافتحي نبيل

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 154540902/09/09 28 التكنولوجياسميــر ارحيمي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب
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عمالة: فاسعمالة: مكناس 33839016/09/88 132 أقدمية 20 سنةاللغة العربيةالمامون مراني علوي

عمالة: فاسعمالة: مكناس 98843916/09/93 126 أقدمية 20 سنةاللغة العربيةجميلة ابراهيمي

عمالة: الرباطعمالة: مكناس 168622104/09/12 22 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةنجية طبيزة

عمالة: المضيق - الفنيدقعمالة: مكناس 33396716/09/88 70 اللغة الفرنسيةالزمخشري رشيد

إقليم: الحاجبعمالة: مكناس 33984816/09/88 68 اللغة الفرنسيةمويح عبد الحق

عمالة: فاسعمالة: مكناس 112466516/09/98 64 اللغة الفرنسيةنجية بنكوار

عمالة: فاسعمالة: مكناس 127015604/09/02 30 اللغة الفرنسيةآنسة  النية

إقليم: الحاجبعمالة: مكناس 150506205/09/08 42 الرياضياتأبو الحسن أسماء

عمالة: الرباطعمالة: مكناس 175620502/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتوئام بهضوض

إقليم: الحاجبعمالة: مكناس 144687505/09/07 60 التربية التشكيليةبوغمر فاطمة الزهراء

عمالة: فاسإقليم: بولمان 115181616/09/99 105 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةجميلة احجيرة

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 130910605/09/03 84 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةنعيمة  كزناي

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 127804007/09/04 80 اللغة العربيةسميرة اغــوتان

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 175109702/09/14 28 اللغة العربيةنور الدين مريح

إقليم: فحص - انجرةإقليم: بولمان 175102902/09/14 18 اللغة العربيةعزيز أحسان

إقليم: تازةإقليم: بولمان 175109902/09/14 18 اللغة العربيةمنير اليعكوبي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 36636716/09/89 152 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةادريس تللوزت

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 158953102/09/10 42 اللغة الفرنسيةليلى أغريس
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عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: بولمان 158953402/09/10 42 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهاجر عياش

إقليم: وزانإقليم: بولمان 168624304/09/12 31 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسلوى القبلي

إقليم: الخميساتإقليم: بولمان 175003102/09/14 28 اللغة الفرنسيةفاطمة الهايج

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: بولمان 175065302/09/14 28 اللغة الفرنسيةفاطمة أمزيان

إقليم: صفروإقليم: بولمان 175018102/09/14 18 اللغة الفرنسيةبوشرى الزاوي السغروشني

عمالة: فاسإقليم: بولمان 175591202/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسمية الهيشري

عمالة: فاسإقليم: بولمان 175591402/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء حمادة

إقليم: الناضورإقليم: بولمان 158915402/09/10 42 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةجهاد نكاز

إقليم: الخميساتإقليم: بولمان 169319803/09/13 34 اللغة النجليزيةحنان جد

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 144753605/09/07 70 الجتماعياتعبد العزيز عزوزي

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 144754605/09/07 66 الجتماعياتعبد المجيد العمراني

إقليم: صفروإقليم: بولمان 159780605/09/11 36 الجتماعياتيونس حياتي

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 159831105/09/11 36 الجتماعياتعاكوم فاطمة

إقليم: الناضورإقليم: بولمان 175156302/09/14 28 الجتماعياتعبد المالك الغاني

إقليم: صفروإقليم: بولمان 105081516/09/97 102 أقدمية 12 سنةالرياضياتعبد القادر اليحياوي

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 105079416/09/97 94 أقدمية 12 سنةالرياضياتسعيد ارزقي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 8998216/09/95 84 الرياضياتعائشة بضري

إقليم: صفروإقليم: بولمان 123267806/09/01 76 الفيزياء والكيمياءسعيد افراو
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عمالة: فاسإقليم: بولمان 127771807/09/04 70 المعلومياتمحمد الوردي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 154468802/09/09 48 الفيزياء والكيمياءتسودال إلهام

إقليم: برشيدإقليم: بولمان 174986802/09/14 18 الرياضياتايت حمو عبد الرحيم

إقليم: تطوانإقليم: بولمان 174986902/09/14 18 الرياضياتحميد لعديسي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: بولمان 174988902/09/14 18 الرياضياتالعورف تلعورفت

إقليم: الخميساتإقليم: بولمان 175000702/09/14 18 الرياضياتعبد الغفور بنزها

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: بولمان 175083702/09/14 18 الرياضياتعبد بحوس

إقليم: خريبكةإقليم: بولمان 175083802/09/14 18 الرياضياتعبد السلم الهيكلي

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 175138802/09/14 18 الرياضياتمحمد الجميخي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 175153702/09/14 28 علوم الحياة والرضفاطمة الشلفي

إقليم: الخميساتإقليم: بولمان 175025702/09/14 18 علوم الحياة والرضبوحداش عبد السلم

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: بولمان 175133902/09/14 18 علوم الحياة والرضعظيم عبد الغني

إقليم: جرسيفإقليم: بولمان 175593502/09/15 12 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضامسلك عادل

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 126186504/09/02 86 الفيزياء والكيمياءأحمد المرابطي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 128307001/01/05 46 الفيزياء والكيمياءمحمد   الزوهري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: بولمان 159795305/09/11 46 الفيزياء والكيمياءعبد المجيد الغوالي

إقليم: خريبكةإقليم: بولمان 174992202/09/14 28 الفيزياء والكيمياءالمهدي أوفدو

إقليم: سيدي بنورإقليم: بولمان 174996002/09/14 18 الفيزياء والكيمياءهشام فتح ا
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عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: بولمان 175048102/09/14 18 الفيزياء والكيمياءالرتالي عبد العزيز

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 175159302/09/14 28 التربية السلميةعبد القادر العلمي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بولمان 159698705/09/11 36 التربية السريةسناءعمري

إقليم: صفروإقليم: بولمان 159688605/09/11 37 إلتحاق بالزوجةالتربية التشكيليةعبد الكبير القلعي

إقليم: صفروإقليم: بولمان 128139607/09/04 24 التربية التشكيليةلطيفة زوهري

عمالة: المحمديةإقليم: بولمان 168494503/09/13 24 التربية التشكيليةاكرام سمير

عمالة: المحمديةإقليم: بولمان 168495603/09/13 24 التربية التشكيليةشكير  زنفوح

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 169298203/09/13 24 التربية التشكيليةأيوب اللرجبي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 168634004/09/12 30 التربية الموسيقيةسمر اولد علي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 144715505/09/07 40 المعلومياتالشفح سعيد

عمالة: فاسإقليم: بولمان 159715905/09/11 37 إلتحاق بالزوجالمعلومياتزوندري  سولمة

عمالة: فاسإقليم: بولمان 168626804/09/12 32 إلتحاق بالزوجالمعلومياتاسماء القاسمي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 168625604/09/12 31 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتيحيى بوكطب

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 168835304/09/12 30 إلتحاق بالزوجالتكنولوجيامريم بومهراز

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 88544121/09/87 98 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةمليكة المخروبي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 117720406/09/00 86 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةخديجة فيسكيل

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 127887414/10/04 58 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةعائشة احميد

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 89996716/09/92 52 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالزايري فوزية
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عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 115183416/09/99 48 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالسماعيلي بديعة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 159837905/09/11 25 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالسيوري أسماء

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 6110016/09/94 122 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةفاطمة بحان

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 34270516/09/88 112 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةمحمد ناصر

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 34707216/09/88 102 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةالحسين دمسيري

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 112405316/09/98 92 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةالرباعي سميرة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 123303610/09/01 57 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالفشان سميرة

عمالة: فاسإقليم: الحاجب 126128404/09/02 56 اللغة الفرنسيةبلحاج اسماء

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 154449502/09/09 48 اللغة الفرنسيةهند  التمومى

عمالة: فاسإقليم: الحاجب 144721205/11/07 46 اللغة الفرنسيةأمال تداوي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 158907802/09/10 39 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةلبنى المودني

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 127811623/09/04 35 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةرشدي هدى

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 154514802/09/09 30 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةوالشعير حجيبة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 144752005/09/07 14 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةالمرتجي طه

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 14794116/09/82 84 أقدمية 12 سنةالجتماعياتمحمد الدريسي عشير

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 115303516/09/99 68 الجتماعياتمحمد اليحياوي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 104549516/09/96 60 الجتماعياتبركة علي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 127886323/09/04 56 الجتماعياتعبد الحفيض كـريـني
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عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 130892715/09/03 48 الجتماعياتمحمد القرشي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 126213004/09/02 40 الجتماعياتالهاشمي صالحي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 30452916/09/86 108 أقدمية 12 سنةالرياضياتندير محمد

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 24198601/10/83 72 الرياضياتميمون عودي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 73816516/09/93 72 الرياضياتزكني امبارك

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 24199716/09/85 62 الرياضياتبوبكري العلوي مولي عبد ا

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 17874516/09/83 120 أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضتوير محمد

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 127057025/03/03 40 الفيزياء والكيمياءاشليح الطيب

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 168649004/09/12 22 الفيزياء والكيمياءتفروتي ادريس

إقليم: صفروإقليم: الحاجب 150516905/09/08 52 التربية السلميةعبد الجليلي عبد العزيز

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 37393517/09/90 114 أقدمية 20 سنةالتربية التشكيليةاسامة عيادي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 130898005/09/03 84 أقدمية 12 سنةالتربية الموسيقيةعادل الوادي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 128067707/09/04 70 التربية الموسيقيةانس منير

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 144784505/09/07 60 المعلومياتحاجي نبيلة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 128485819/09/05 52 المعلومياتعديل الحوزي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 144784005/09/07 42 المعلومياتبورزيق عبد الفتاح

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 115234516/09/99 102 أقدمية 12 سنةالتكنولوجياالشنفطي ادريس

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 117469406/09/00 90 أقدمية 12 سنةالتكنولوجياالصوفي عبد الكريم
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عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 140801907/09/05 52 التكنولوجياخالد مكاوي

إقليم: مولي يعقوبعمالة: فاس 112375916/09/98 62 اللغة العربيةمريم   أنصاري

إقليم: صفروعمالة: فاس 127078505/09/03 52 اللغة العربيةحسن اسطيط

عمالة: مكناسعمالة: فاس 115183816/09/99 40 اللغة العربيةأسماء بنحليما

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: فاس 6036616/09/94 50 اللغة الفرنسيةوصال تقة

إقليم: مولي يعقوبعمالة: فاس 5526316/09/94 48 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحنان  الطيب

إقليم: القنيطرةعمالة: فاس 117899006/09/00 34 اللغة الفرنسيةعبدالعالي اعراب

إقليم: العرائشعمالة: فاس 140791721/10/05 42 اللغة النجليزيةفدوى منصوري

إقليم: بركانعمالة: فاس 30566421/09/87 78 أقدمية 12 سنةالجتماعياتدحماني احميدة

إقليم: وزانعمالة: فاس 104384316/09/96 24 الجتماعياتاسماء اليق

إقليم: صفروعمالة: فاس 32540028/09/87 50 الرياضياتمحمد حنين

عمالة: طنجة - أصيلعمالة: فاس 68430027/10/82 118 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضأحمد بن زكو

إقليم: الجديدةعمالة: فاس 127939407/09/04 78 أقدمية 12 سنةالتربية السريةعاطف كلثوم

عمالة: طنجة - أصيلعمالة: فاس 159802505/09/11 28 علوم الحياة والرضسعاد الطوجاني

إقليم: الحاجبعمالة: فاس 17542216/09/85 110 أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءعزيز زكور

إقليم: شيشاوةعمالة: فاس 174970101/09/14 18 الفيزياء والكيمياءعمر عنور

عمالة: المحمديةعمالة: فاس 174995202/09/14 18 الفيزياء والكيمياءالسلك مصطفى

عمالة: مكناسعمالة: فاس 175166102/09/14 18 الفيزياء والكيمياءالدريسي التجانية
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إقليم: القنيطرةعمالة: فاس 128032907/09/04 88 أقدمية 12 سنةالتربية السريةسكينة المهدبي

إقليم: القنيطرةعمالة: فاس 128052007/09/04 88 أقدمية 12 سنةالتربية السريةزهور محاسن

إقليم: الجديدةعمالة: فاس 128013007/09/04 64 التربية السريةسميرة الشهب

عمالة: مكناسإقليم: إفران 127777807/09/04 78 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةخياتي إيمان

عمالة: فاسإقليم: إفران 127801407/09/04 78 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةحسني زكية

عمالة: مكناسإقليم: إفران 72035216/09/92 50 اللغة العربيةبوكة  خديجة

عمالة: مكناسإقليم: إفران 140955006/09/06 76 اللغة الفرنسيةاكرام  أزعوم

عمالة: مكناسإقليم: إفران 144752205/09/07 70 اللغة الفرنسيةحنان مزدهر

عمالة: مكناسإقليم: إفران 127887507/09/04 64 اللغة الفرنسيةاهريتان نسرين

إقليم: صفروإقليم: إفران 140816707/09/05 64 اللغة الفرنسيةوفاء  ارشوق

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 150464805/09/08 46 اللغة الفرنسيةحوام سعاد

إقليم: خنيفرةإقليم: إفران 36961716/09/89 137 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتبن كيران محمد

إقليم: جرادةإقليم: إفران 175619802/09/15 13 إلتحاق بالزوجالجتماعياتدليلة بن عراس

إقليم: خنيفرةإقليم: إفران 128065424/09/04 66 المعلومياتعبد الوهاب  مسناوي

إقليم: الخميساتإقليم: إفران 158915702/09/10 36 الرياضياتأكساس حميد

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 115192416/09/99 76 علوم الحياة والرضمحمد الشافعي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: إفران 17636522/10/84 120 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءعبد العزيز الزارك

إقليم: برشيدإقليم: إفران 159734405/09/11 42 الفيزياء والكيمياءحسناء بن يونس
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إقليم: برشيدإقليم: إفران 159735505/09/11 42 الفيزياء والكيمياءالزروقي هشام

عمالة: فاسإقليم: إفران 168478503/09/13 34 الفيزياء والكيمياءبلعيد المساوي

إقليم: تاوناتإقليم: إفران 127747807/09/04 88 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالشروف جمال

إقليم: ميدلتإقليم: إفران 150517405/09/08 30 التربية السلميةمحمد أجموعتي

عمالة: مكناسإقليم: إفران 144818905/09/07 60 التربية التشكيليةهشام يوسفي

عمالة: مكناسإقليم: إفران 150530305/09/08 36 التربية الموسيقيةالحامدي اكرم

عمالة: مكناسإقليم: إفران 150530905/09/08 36 التربية الموسيقيةأنور الوادي

إقليم: تطوانإقليم: إفران 169197603/09/13 24 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةياسمين مساعد

عمالة: مكناسإقليم: إفران 130906505/09/03 52 المعلومياتفكاك نور الدين

عمالة: مكناسإقليم: إفران 127079405/09/03 48 المعلومياتعبد الحق أزروال

عمالة: مراكشإقليم: إفران 123350806/09/01 80 التكنولوجياحنان  نور الدين

عمالة: مكناسإقليم: إفران 159790120/09/11 40 التكنولوجيامريم أبحيحي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 36434316/09/89 106 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةعبد العالي خالدي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 89851616/09/91 98 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةخديجة الهداري

عمالة: فاسإقليم: صفرو 88560821/09/87 84 اللغة العربيةمليكة الدغري

إقليم: برشيدإقليم: صفرو 5552416/09/94 70 اللغة العربيةعز الدين الدهان

إقليم: الناضورإقليم: صفرو 175170502/09/14 28 اللغة العربيةسطمبولي بدرة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: صفرو 30475221/09/87 24 اللغة العربيةالحجوجي  إدريس
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عمالة: فاسإقليم: صفرو 144718805/09/07 18 اللغة العربيةمخلص سميرة

عمالة: فاسإقليم: صفرو 159706505/09/11 18 اللغة العربيةسعيد لكزيري

عمالة: فاسإقليم: صفرو 30619121/09/87 88 اللغة الفرنسيةبوسلمة جمال

عمالة: فاسإقليم: صفرو 36559616/09/89 60 اللغة الفرنسيةمحمد  زلم التلمساني

إقليم: الحاجبإقليم: صفرو 140836606/09/06 42 اللغة الفرنسيةهواري نسرين

عمالة: فاسإقليم: صفرو 88962816/09/88 30 اللغة الفرنسيةنجية إجابة

إقليم: الصويرةإقليم: صفرو 117905806/09/00 18 اللغة الفرنسيةرجاء   اطويل

عمالة: فاسإقليم: صفرو 168623504/09/12 18 اللغة الفرنسيةبوشريحة لوبنة

عمالة: الرباطإقليم: صفرو 175590302/09/15 15 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةناجمة ميني

عمالة: فاسإقليم: صفرو 144786105/09/07 38 إلتحاق بالزوجاللغة اللمانيةنور الهدى  برني

إقليم: إفرانإقليم: صفرو 158842502/09/10 24 الجتماعياترشيد بلل

عمالة: فاسإقليم: صفرو 24212516/09/85 112 أقدمية 12 سنةالرياضياتمرورتي إدريس

عمالة: فاسإقليم: صفرو 28148916/09/86 102 الرياضياتالنهيري عمرو

عمالة: فاسإقليم: صفرو 29772516/09/86 94 أقدمية 12 سنةالرياضياتعبد الله تنكوة

عمالة: فاسإقليم: صفرو 115181116/09/99 54 الرياضياتجعفر احمد

عمالة: فاسإقليم: صفرو 20237216/09/85 34 الرياضياتالحسن التلوت

إقليم: تطوانإقليم: صفرو 150509905/09/08 18 إلتحاق بالزوجةالرياضياتفؤاد نويرة

عمالة: فاسإقليم: صفرو 144726305/09/07 32 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضنبيلة الغازي
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عمالة: فاسإقليم: صفرو 158778502/09/10 30 علوم الحياة والرضحياة المضرب

عمالة: فاسإقليم: صفرو 175020102/09/14 28 علوم الحياة والرضالجدع جميلة

عمالة: فاسإقليم: صفرو 159717605/09/11 18 علوم الحياة والرضظافر عبد الرزاق

عمالة: فاسإقليم: صفرو 175115802/09/14 18 علوم الحياة والرضالداودي غزلن

عمالة: فاسإقليم: صفرو 159795205/09/11 28 الفيزياء والكيمياءنورالدين الحجام

عمالة: فاسإقليم: صفرو 105231016/09/97 92 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةرجاء علمي مروني

إقليم: تاوناتإقليم: صفرو 168465303/09/13 26 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةحنان الدراز

عمالة: فاسإقليم: صفرو 89992616/09/92 130 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةرجاء الهاشمي علوي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 36652016/09/89 128 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالعابد يوبي ادريسي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 31656316/09/87 118 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةعبد العزيز صبار

عمالة: فاسإقليم: صفرو 126120204/09/02 46 التربية التشكيليةادريس الهدار

إقليم: مولي يعقوبإقليم: صفرو 5495216/09/94 40 التربية التشكيليةعادل الصافي

عمالة: مكناسإقليم: صفرو 158816702/09/10 38 التربية التشكيليةاقشمار نعمان

عمالة: فاسإقليم: صفرو 128539807/09/05 40 التربية الموسيقيةزكرياء  الحفصي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 127771608/10/04 88 أقدمية 12 سنةالمعلومياتعادل الوطاسي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 127771109/10/04 78 أقدمية 12 سنةالمعلومياتامحمد المحجوبي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 127088919/09/03 76 المعلومياتأحمد بن موسى

عمالة: فاسإقليم: صفرو 127782411/10/04 74 المعلومياتسفيان زين العابدين
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عمالة: فاسإقليم: صفرو 140900806/09/06 52 المعلومياتمحمد تيسير

عمالة: فاسإقليم: صفرو 140891206/09/06 46 المعلومياتطارق حقوني

عمالة: فاسإقليم: صفرو 140890106/09/06 36 المعلومياتعبد الغفور العيساوي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 39035816/09/91 130 أقدمية 20 سنةالتكنولوجيامحند الحافظ

إقليم: تازةإقليم: صفرو 154541902/09/09 40 التكنولوجياطارق غانم

عمالة: فاسإقليم: صفرو 168832304/09/12 30 التكنولوجياالفراجي عمر

عمالة: فاسإقليم: تاونات 123316211/09/01 91 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةفاطمة الرفيق

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 123305706/09/01 90 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةصباح الحجامي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 124058606/09/01 90 اللغة العربيةالحسن الدريسي الزمي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 124012106/09/01 86 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةأمينة أسماعيلي محمدي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 159705505/09/11 36 اللغة العربيةفاطمة البويش

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 144766505/09/07 34 اللغة العربيةعادل الماكري

إقليم: جرسيفإقليم: تاونات 175016902/09/14 28 اللغة العربيةامال المكاوي

إقليم: تاوريرتإقليم: تاونات 175171802/09/14 28 اللغة العربيةاحمد تغزوت

إقليم: الرشيديةإقليم: تاونات 169199703/09/13 25 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةالغوتي عادل

إقليم: صفروإقليم: تاونات 158836202/09/10 24 اللغة العربيةفريدة طقى

إقليم: تازةإقليم: تاونات 168469703/09/13 24 اللغة العربيةحمادة رشيد

عمالة: المحمديةإقليم: تاونات 169333203/09/13 24 اللغة العربيةالدريسية الفحفوحي
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إقليم: صفروإقليم: تاونات 175110902/09/14 18 اللغة العربيةالهواري محسن

إقليم: جرسيفإقليم: تاونات 175171302/09/14 18 اللغة العربيةبراهيم زكاغ

إقليم: الدريوشإقليم: تاونات 175171402/09/14 18 اللغة العربيةعبد العزيز يحياوي

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 175568902/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةمــريم   اصغيري

إقليم: تاوريرتإقليم: تاونات 175567202/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبالخيري فدوى

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175588902/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةبوخروف عبد الكريم

عمالة: فاسإقليم: تاونات 89995416/09/92 132 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةأمينة صدوق

عمالة: فاسإقليم: تاونات 74374416/09/93 126 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةخديجة داكي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 116098216/09/99 78 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةخالد زلم تلمساني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 140787407/09/05 71 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفارس فتيحة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 118203504/10/00 68 اللغة الفرنسيةوفاء عبدالجليل

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تاونات 140787007/09/05 54 اللغة الفرنسيةالصافي هشام

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 140817707/09/05 50 اللغة الفرنسيةتقي رضوان

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 150482105/09/08 50 اللغة الفرنسيةحيرت نوال

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140789807/09/05 40 اللغة الفرنسيةجعفار يونس

إقليم: آسفيإقليم: تاونات 154926202/09/09 37 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةجوهرة السامري

عمالة: فاسإقليم: تاونات 169204303/09/13 34 اللغة الفرنسيةنجوى الدريسي اليلولي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 169322503/09/13 34 اللغة الفرنسيةكريمة بلعياش
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 169324303/09/13 34 اللغة الفرنسيةنادية مبطيل

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 159708305/09/11 30 اللغة الفرنسيةسميرة حيدرة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 168642404/09/12 30 اللغة الفرنسيةهاجر حفيضي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 169322703/09/13 25 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحفيظة بوفنيشل

إقليم: تازةإقليم: تاونات 169204703/09/13 24 اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء بولعيد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 168622904/09/12 22 اللغة الفرنسيةمرادعطية

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175040102/09/14 18 اللغة الفرنسيةنادية عمراني

عمالة: الرباطإقليم: تاونات 175589702/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةصباح القاسمي

إقليم: تازةإقليم: تاونات 175439702/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسميرة العلمي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175590902/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنورة الفتوحي

إقليم: العرائشإقليم: تاونات 168599604/09/12 40 اللغة النجليزيةبثينة علمي قموري

إقليم: تازةإقليم: تاونات 168600704/09/12 30 اللغة النجليزيةعبد السلم ارقيوق

إقليم: تازةإقليم: تاونات 169316803/09/13 24 اللغة النجليزيةبجاوي نعيمة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140876406/09/06 52 اللغة السبانيةالسلماني عصام

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تاونات 168880604/09/12 30 اللغة السبانيةمحمد الرقيواق

عمالة: فاسإقليم: تاونات 124061306/09/01 90 الجتماعياترشيد الطايق

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 128169704/09/02 86 الجتماعياتبكوري محمد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 128337401/01/05 86 أقدمية 12 سنةالجتماعياتعائشة   المجيدي
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 128331601/01/05 76 أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجبوري فوزية

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تاونات 159782005/09/11 36 الجتماعياتفتيحة طويس

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 159778805/09/11 30 الجتماعياتهدى بوغادي

إقليم: جرادةإقليم: تاونات 158827202/09/10 28 الجتماعياتمراد المودني

إقليم: الناضورإقليم: تاونات 175157302/09/14 28 الجتماعياتطارق دويري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 175158002/09/14 28 الجتماعياتعبد الله لعور

إقليم: جرسيفإقليم: تاونات 159779605/09/11 18 الجتماعياتفؤاد البخشوش

إقليم: الحسيمةإقليم: تاونات 175032802/09/14 18 الجتماعياتلمعلم بلل

إقليم: تازةإقليم: تاونات 175391402/09/15 15 إلتحاق بالزوجالجتماعياتوردة حدادو

إقليم: تازةإقليم: تاونات 168851504/09/12 13 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتمحمد قوقوش

إقليم: الخميساتإقليم: تاونات 175395702/09/15 12 إلتحاق بالزوجالجتماعياتمريم تزرة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 29766216/09/86 120 الرياضياتمحمد الزاكي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 130874316/09/03 94 أقدمية 12 سنةالمعلومياتعبدالسلم الدقداقي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 127887307/09/04 80 التكنولوجياسعيد لكحل

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاونات 117703406/09/00 79 إلتحاق بالزوجالرياضياتفدوى محروك

عمالة: فاسإقليم: تاونات 127732707/09/04 70 الرياضياتدراز نادية

عمالة: فاسإقليم: تاونات 144716005/09/07 64 المعلومياتجمال هباز

إقليم: صفروإقليم: تاونات 127827304/09/04 60 الرياضياتإبراهيم بنعالي
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 168613904/09/12 40 الرياضياتمحمد بلغيتي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 168615804/09/12 40 الرياضياتجواد التمصوري

إقليم: بنسليمانإقليم: تاونات 168833304/09/12 40 التكنولوجياامحمد بوقباب

إقليم: صفروإقليم: تاونات 159715005/09/11 36 المعلومياتخديجة أوبها

إقليم: الجديدةإقليم: تاونات 159792005/09/11 36 التكنولوجياجمال العراجي

عمالة: سلإقليم: تاونات 168498303/09/13 34 المعلومياتسهام شهير

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 169243803/09/13 34 الفيزياء والكيمياءمحمد ازريكم

عمالة: فاسإقليم: تاونات 159774205/09/11 32 الرياضياتمحمد رفيق الحوارث

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140901107/09/06 28 المعلومياتادريس التوري

عمالة: فاسإقليم: تاونات 159713005/09/11 28 المعلومياترضوان بغداد

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 175091402/09/14 28 الرياضياتالصاليح اسماعيل

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تاونات 158784202/09/10 24 الرياضياتالهام الصادقي

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 159713205/09/11 24 المعلومياتسلمى شكري

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 158931302/09/10 18 التكنولوجياعادل بوزرواطة

إقليم: بنسليمانإقليم: تاونات 159791505/09/11 18 التكنولوجيامريم حلبي

إقليم: آسفيإقليم: تاونات 174988602/09/14 18 الرياضياتزهير بوعاسيل

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 174989502/09/14 18 الرياضياتكريم المصباحي

إقليم: سيدي بنورإقليم: تاونات 174990602/09/14 18 الرياضياتتوفيق صديق
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إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 175092203/09/14 18 الرياضياتخالد هباز

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 175092502/09/14 18 الرياضياتعبد العلي الحجوجي

إقليم: وزانإقليم: تاونات 175098902/09/14 18 الرياضياتمحمد زيداني

إقليم: تطوانإقليم: تاونات 175099002/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالرياضياتعبد ا السطي

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 105082016/09/97 15 إلتحاق بالزوجةالرياضياتعبد القادر حبيبي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تاونات 175402802/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتسهام العوماري

إقليم: جرسيفإقليم: تاونات 175407602/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتسليمة عبيدي

إقليم: الجديدةإقليم: تاونات 175021302/09/14 28 علوم الحياة والرضالمصطفى مؤدن

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: تاونات 175024002/09/14 28 علوم الحياة والرضنور الدين صادق

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 175103802/09/14 28 علوم الحياة والرضبراضي محسن

إقليم: تطوانإقليم: تاونات 168645504/09/12 22 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضسومية البكاري

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تاونات 175024502/09/14 18 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعبيد محمد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 124065006/09/01 84 الفيزياء والكيمياءعبدالمجيد اليوسفي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 168648204/09/12 40 الفيزياء والكيمياءالوازي فتيحة

إقليم: برشيدإقليم: تاونات 159871305/09/11 32 الفيزياء والكيمياءياسين بطال

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: تاونات 174971902/09/14 18 الفيزياء والكيمياءالزيتوني رحال

إقليم: الخميساتإقليم: تاونات 175001902/09/14 18 الفيزياء والكيمياءمحمد جو

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: تاونات 175061202/09/14 18 الفيزياء والكيمياءيوسف خليل
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 124057506/09/01 96 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةعزيز الحليمي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 128336201/01/02 80 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةنزهة العزيز

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 128338901/01/05 76 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةفاطمة مسيعيد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 36961616/09/89 152 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةمحمد فليوس

عمالة: فاسإقليم: تاونات 37400917/09/90 128 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةرشيد بنمعروف

إقليم: تطوانإقليم: تاونات 105059816/09/97 108 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةمحمد التسولي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 33146316/09/88 91 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةعبد الجليل تازي

إقليم: تطوانإقليم: تاونات 154451802/09/09 34 التربية البدنيةالقنوش يوسف

عمالة: سلإقليم: تاونات 175498702/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةمنير   الخير

إقليم: بنسليمانإقليم: تاونات 126115304/09/02 78 أقدمية 12 سنةالتربية السريةرشيدة ابوهام

عمالة: فاسإقليم: تاونات 159697905/09/11 36 التربية السريةسناء الزعيم

إقليم: الخميساتإقليم: تاونات 117689006/09/00 92 التربية التشكيليةتوفيق اصفراوي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 144688805/09/07 46 التربية التشكيليةعثمانى عبد الحق

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 159829005/09/11 46 التربية التشكيليةعصام فهيم

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 159829605/09/11 46 التربية التشكيليةالحرواني نبيل

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 159830405/09/11 46 التربية التشكيليةالسفريوي يوسف

عمالة: فاسإقليم: تاونات 159687205/09/11 36 التربية التشكيليةسفير حمزة

إقليم: العرائشإقليم: تاونات 159689805/09/11 36 التربية التشكيليةلمقدمي العياشي
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عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تاونات 168850204/09/12 30 التربية التشكيليةحفصة بنعطية

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 169297803/09/13 24 التربية التشكيليةعدنان الزياني

عمالة: المحمديةإقليم: تاونات 169298903/09/13 24 إلتحاق بالزوجةالتربية التشكيليةنبيل الزعنت

عمالة: فاسإقليم: تاونات 144779205/09/07 60 إلتحاق بالزوجةالتربية الموسيقيةاحمد العثماني

إقليم: العرائشإقليم: تاونات 150529305/09/08 56 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةألوطة إكرام

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 168632404/09/12 40 التربية الموسيقيةبلبهلول قمر

إقليم: تازةإقليم: تاونات 168633004/09/12 40 التربية الموسيقيةالمهدي المستوي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 159814205/09/11 36 التربية الموسيقية ايمان بن ازكاغ

إقليم: تازةإقليم: تاونات 168632804/09/12 30 التربية الموسيقيةسارة العاجل

عمالة: فاسإقليم: تاونات 127743907/09/04 72 المعلومياتعبد الفتاح بن مزيان

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 127781707/09/04 70 المعلومياتعز الدين   رحوتي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140900106/09/06 56 المعلومياتهشام سلمي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140898706/09/06 50 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتاجغل رضوان

عمالة: فاسإقليم: تاونات 154440102/09/09 48 المعلومياتعتيقة الشواي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140840806/09/06 42 المعلومياتعادل اضليعة

إقليم: صفروإقليم: تاونات 158793302/09/10 42 المعلومياتمحمد المرابط

إقليم: صفروإقليم: تاونات 159712905/09/11 36 المعلومياتشيماء العمراني

عمالة: فاسإقليم: تاونات 140891306/10/06 32 المعلومياتجلل إلهام
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عمالة: مكناسإقليم: تاونات 168831704/09/12 40 التكنولوجيارضا بومريم

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 168830104/09/12 30 التكنولوجياالمهدي حفوظ

عمالة: مراكشإقليم: تاونات 168830704/09/12 30 التكنولوجياياسر بنشولي

عمالة: مكناسإقليم: تازة 118236220/11/01 84 اللغة العربيةعلي عمر

عمالة: فاسإقليم: تازة 124052106/09/01 82 اللغة العربيةدركال سعيدة

عمالة: فاسإقليم: تازة 158920002/09/10 30 اللغة العربيةمنار لعرج

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تازة 159775805/09/11 29 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةليلى الدام

إقليم: تاوريرتإقليم: تازة 175171202/09/14 28 اللغة العربيةوفاء السراجي

إقليم: تنغيرإقليم: تازة 168470003/09/13 24 اللغة العربيةفاطمة لحمايدي

عمالة: فاسإقليم: تازة 174975102/09/14 18 اللغة العربيةنبيلة الجاي

إقليم: إفرانإقليم: تازة 175111410/07/14 18 اللغة العربيةكريمة ايوبي

إقليم: الحاجبإقليم: تازة 175589602/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةابتسام المين

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تازة 9051116/09/95 122 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةبلقاسم دومر

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تازة 24165916/09/85 86 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةازركي مليكة

إقليم: إفرانإقليم: تازة 159808205/09/11 42 اللغة الفرنسيةالحجري  سعاد

عمالة: فاسإقليم: تازة 140836212/10/06 38 اللغة الفرنسيةسهام بونجوم

عمالة: فاسإقليم: تازة 159770005/09/11 30 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبديعة   الخضري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 168475203/09/13 24 اللغة الفرنسيةليلى اليوسفي
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تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: فاسإقليم: تازة 175041003/09/14 20 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسعيدة بلتسو

إقليم: العرائشإقليم: تازة 140782907/09/05 76 اللغة النجليزيةمنير بوشتي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تازة 126154304/09/02 76 الجتماعياتمنير الحردول

عمالة: مكناسإقليم: تازة 150576905/09/08 64 الجتماعياتبوخريص حكيم

إقليم: القنيطرةإقليم: تازة 158837402/09/10 42 الجتماعياتثورية بوسكورن

إقليم: جرسيفإقليم: تازة 154538802/09/09 40 الجتماعياتأنوار بوعرفة

إقليم: تاوريرتإقليم: تازة 74826816/09/93 122 أقدمية 20 سنةالرياضياتمحمد الشريعا

عمالة: مكناسإقليم: تازة 9076716/09/95 76 الرياضياترضوان علياط

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تازة 175035302/09/14 28 الرياضياتبورمان ياسين

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: تازة 175084402/09/14 28 الرياضياترجاء العياشي

إقليم: صفروإقليم: تازة 168614004/09/12 22 الرياضياتعبد العزيز بلحسن

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: تازة 174989202/09/14 18 الرياضياتعبد ا أيت مري

عمالة: مكناسإقليم: تازة 175000102/09/14 18 الرياضياتسفيان بوت

عمالة: مكناسإقليم: تازة 175000202/09/14 18 الرياضياتكمال لعتيريس

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تازة 175035402/09/14 18 الرياضياتالصغير يوسف

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تازة 175084502/09/14 18 الرياضياتمحمد داويني

إقليم: شفشاونإقليم: تازة 175099702/09/14 18 الرياضياتالعلمي بلل

إقليم: وزانإقليم: تازة 175100003/09/14 18 الرياضياتاحمد القليعي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: مكناسإقليم: تازة 175139302/09/14 18 الرياضياتيونس علياط

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تازة 175164302/09/14 18 الرياضياتمنصوري رضى

إقليم: الناضورإقليم: تازة 175164402/09/14 18 الرياضياتلمخلدي يوسف

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: تازة 175402402/09/15 13 إلتحاق بالزوجةالرياضياتزينون منير

عمالة: فاسإقليم: تازة 175489302/09/15 13 إلتحاق بالزوجةالرياضياتشفيق شراح

عمالة: فاسإقليم: تازة 175582602/09/15 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتجارتي فاضمة

عمالة: سلإقليم: تازة 175402602/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتفاطمة الزهراء قرطاشي

عمالة: فاسإقليم: تازة 175490902/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتلطيفة الهبيل

عمالة: مكناسإقليم: تازة 123327106/09/01 88 علوم الحياة والرضاحمد هواري

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: تازة 104828316/09/96 82 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضحفيضة العكرادي

عمالة: مكناسإقليم: تازة 123340906/09/01 66 علوم الحياة والرضالهام لطرش

عمالة: فاسإقليم: تازة 127865907/09/04 54 الفيزياء والكيمياءاشباب انور

إقليم: بني مللإقليم: تازة 174992802/09/14 28 الفيزياء والكيمياءالحنصالي أحمد

عمالة: مراكشإقليم: تازة 168799404/09/12 22 الفيزياء والكيمياءاحمد فكار

إقليم: الجديدةإقليم: تازة 174992702/09/14 20 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءأحمد حمدان

إقليم: الصويرةإقليم: تازة 174971102/09/14 18 الفيزياء والكيمياءالمصطفى الميليوع

إقليم: آسفيإقليم: تازة 174971202/09/14 18 الفيزياء والكيمياءالكركوري سعيد

إقليم: الحوزإقليم: تازة 174994202/09/14 18 الفيزياء والكيمياءالمارني  عبد الصمد



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: الصويرةإقليم: تازة 174994603/09/14 18 الفيزياء والكيمياءهشام سطيح

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تازة 175142802/09/14 18 الفيزياء والكيمياءالمصطفى  جويد

عمالة: فاسإقليم: تازة 175142902/09/14 18 الفيزياء والكيمياءجناتي العربي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تازة 89254516/09/88 146 أقدمية 20 سنةالتربية السلميةفاطنة بن جاحو

إقليم: تاوريرتإقليم: تازة 175160302/09/14 28 التربية السلميةعبد السلم كركيط

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 154525902/09/09 26 التربية السلميةالزولتي عمر

إقليم: تاوريرتإقليم: تازة 175093802/09/14 18 التربية السلميةالنميلي أسية

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: تازة 168670104/09/12 18 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةصفاء بوزلفان

عمالة: مراكشإقليم: تازة 168752404/09/12 31 إلتحاق بالزوجالتربية السريةهدى الحمري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تازة 9098016/09/95 120 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةاسماء خطاب

إقليم: الجديدةإقليم: تازة 159769105/09/11 30 التربية التشكيليةشاكر السكاني

عمالة: المحمديةإقليم: تازة 130881305/09/03 70 التربية الموسيقيةالبزاري شكيب

عمالة: المحمديةإقليم: تازة 158934902/09/10 34 التربية الموسيقيةإيشر كمليا

إقليم: الحاجبإقليم: تازة 158793602/09/10 52 المعلومياتغزلن والحاج

عمالة: فاسإقليم: تازة 150564805/09/08 50 المعلومياتماجدة بن اجبارة

عمالة: فاسإقليم: تازة 168626204/09/12 30 المعلومياتحفصة المختوم

عمالة: فاسإقليم: تازة 168626704/09/12 30 المعلومياتالمهدي ادريسي سباعي

عمالة: الرباطإقليم: تازة 168498403/09/13 24 إلتحاق بالزوجالمعلومياتشوقي فاطمة الزهراء



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: الصويرةإقليم: تازة 168833104/09/12 30 التكنولوجياعبد المنعم الجوهاري

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 34429816/09/88 80 اللغة العربيةمحمد علمي مروني

إقليم: بنسليمانإقليم: مولي يعقوب 30620021/09/87 50 اللغة العربيةغانمي محمد

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 117905406/09/00 30 اللغة الفرنسيةحمداني جمال

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 154435002/09/09 28 اللغة الفرنسيةجناة الوزاني الطيبي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 105252116/09/97 24 اللغة الفرنسيةفاطمة رحماني

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 144719905/09/07 18 اللغة الفرنسيةمريم بلحسن

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 158788702/09/10 18 اللغة الفرنسيةالزين عمر

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 159708005/09/11 18 اللغة الفرنسيةجهان الشجاع

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140957406/09/06 42 الجتماعياتعزيز الكارتي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 128286901/01/05 30 الجتماعياتجميلة لكركر

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 127825007/09/04 56 إلتحاق بالزوجالرياضياتديرار منية

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 24368209/04/88 28 الرياضياتالخمار السعيدي الحاجي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 168616604/09/12 22 إلتحاق بالزوجالرياضياتهاجر يابس

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 127825607/09/04 18 الرياضياتعبد العزيز بزلماط

إقليم: صفروإقليم: مولي يعقوب 158785602/09/10 18 الرياضياتزياني عبد السلم

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 175116102/09/14 18 علوم الحياة والرضالزعر سارة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 175593102/09/15 13 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضايمان اضادي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 168845504/09/12 30 الفيزياء والكيمياءالحسين بولكواز

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 169192803/09/13 24 الفيزياء والكيمياءعواطف زنيتي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 128150007/09/04 78 إلتحاق بالزوجالتربية السريةأمان بنزكري

عمالة: مراكشإقليم: مولي يعقوب 159697705/09/11 36 التربية السريةهند شخشار

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 126176704/09/02 46 التربية التشكيليةعبد العالي السماعيلي

عمالة: الرباطإقليم: مولي يعقوب 168802604/09/12 30 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةفاطمة الزهراء مرواني

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 168850404/09/12 30 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةنجوى جيبط

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 144716605/09/07 50 إلتحاق بالزوجالمعلومياتلل كريمة كريمي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 158930802/09/10 34 التكنولوجياالبكاري إدريس



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

04

عمالة: فاسإقليم: القنيطرة 168621804/09/12 40 اللغة العربيةمحمد الرحالي

عمالة: فاسإقليم: القنيطرة 159705605/09/11 32 اللغة العربيةرشيدة الكنبور

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 130971705/09/03 28 اللغة العربيةزمري فاطمة

إقليم: تطوانإقليم: القنيطرة 175037002/09/14 28 اللغة العربيةمنير فاطمة الزهرة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: القنيطرة 175102002/09/14 28 اللغة العربيةسليمان بلغربي

عمالة: فاسإقليم: القنيطرة 175111002/09/14 28 اللغة العربيةعبدالهادي وهابي

عمالة: المحمديةإقليم: القنيطرة 168733104/09/12 26 اللغة العربيةلعكوبي غزلن

إقليم: مولي يعقوبإقليم: القنيطرة 158789102/09/10 24 اللغة العربيةبن  عبو محمد

إقليم: صفروإقليم: القنيطرة 168624604/09/12 40 اللغة الفرنسيةفاطمة حكيش

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: القنيطرة 112383216/09/98 34 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالنصاري    نعيمة

عمالة: مراكشإقليم: القنيطرة 154459602/09/09 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةليلى حلوي

إقليم: النواصرإقليم: القنيطرة 175495002/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسميرة أروهار

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: القنيطرة 140868306/09/06 76 اللغة النجليزيةالرويضي عزالدين

إقليم: العرائشإقليم: القنيطرة 159747305/09/11 46 اللغة النجليزيةعبد المجيد الصغير

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 128248719/09/05 34 اللغة النجليزيةخالد بوجوال

إقليم: سيدي قاسمإقليم: القنيطرة 128208204/09/02 46 الجتماعياتالزويلي محمد

عمالة: مكناسإقليم: القنيطرة 150498605/09/08 34 الجتماعياتاسماعيل أحو

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 169185703/09/13 24 الجتماعياتاليداري رجاء



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: مكناسإقليم: القنيطرة 175034102/09/14 20 إلتحاق بالزوجالجتماعياتوفاء ريام

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 174985602/09/14 18 الجتماعياترزقي أمين

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 175486102/09/15 12 إلتحاق بالزوجالجتماعياتمريم النوري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: القنيطرة 37377117/09/90 100 أقدمية 12 سنةالرياضياتالطاهري عبد الحفيظ

عمالة: مراكشإقليم: القنيطرة 127851907/09/04 46 المعلومياترضوان حنين

عمالة: مكناسإقليم: القنيطرة 159839305/09/11 36 الرياضياتشوقي الخياري

إقليم: سيدي قاسمإقليم: القنيطرة 150570805/09/08 30 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتعبدالواحد الطهير

إقليم: بنسليمانإقليم: القنيطرة 175085902/09/14 28 الرياضياتسهام عز الدين

إقليم: بني مللإقليم: القنيطرة 175139402/09/14 28 الرياضياتماجدة فرساوي

عمالة: مكناسإقليم: القنيطرة 175140002/09/14 28 الرياضياتسهام كويغط

عمالة: المحمديةإقليم: القنيطرة 168748204/09/12 26 الرياضياتالمهدي توفيقي

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 175014102/09/14 18 الرياضياتمريم جغرف

إقليم: العرائشإقليم: القنيطرة 175489702/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياترباب الداودي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 144795105/09/07 34 علوم الحياة والرضعبد الله بوهمو

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 158944402/09/10 34 علوم الحياة والرضالبخاري نور الدين

إقليم: بني مللإقليم: القنيطرة 175025502/09/14 28 علوم الحياة والرضمريم تعديت

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: القنيطرة 168805004/09/12 24 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءتمدوي رقية

عمالة: المحمديةإقليم: القنيطرة 175061802/09/14 18 الفيزياء والكيمياءهينوب نسرين



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04
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عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: القنيطرة 175537102/09/15 12 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءحبيبة نجاوي

إقليم: سطاتإقليم: القنيطرة 175538502/09/15 12 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءفاطنة بصلة

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 174967702/09/14 28 التربية السلميةفريد أرحو

إقليم: سيدي قاسمإقليم: القنيطرة 175123602/09/14 28 التربية السلميةعبد العزيز جليلي

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 126143719/09/02 62 التربية السريةدحان أسماء

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: القنيطرة 89850716/09/91 134 أقدمية 20 سنةالتربية التشكيليةالرايس زهرة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: القنيطرة 159827605/09/11 46 التربية التشكيليةالدب شروق

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 128542307/09/05 54 التربية الموسيقيةعصام زفتاري

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 144780605/09/07 40 التربية الموسيقيةسفيان ادمنصور

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 159818805/09/11 38 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةهاجر والسات

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: القنيطرة 144781005/09/07 36 التربية الموسيقيةحياة  الجباري

عمالة: مكناسإقليم: القنيطرة 144716205/09/07 30 المعلومياتعبد المجيد الحراق

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: القنيطرة 115340916/09/99 90 التكنولوجياعبد السلم الخالقي

إقليم: الجديدةإقليم: القنيطرة 158930302/09/10 42 التكنولوجياعائشة عسال

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 36792616/09/89 98 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةيحيى بوطويل

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 39810516/09/91 82 اللغة العربيةمحمد المعتصم

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 117902706/09/00 28 اللغة العربيةاوراغ محمد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 175015702/09/14 28 اللغة العربيةرابحة لفضي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 175457802/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةهدى الحضراوي

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 175459202/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةمريم الدحمان

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 34401416/09/88 106 اللغة الفرنسيةعبد العالي الدراس

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 71676916/09/92 98 اللغة الفرنسيةفاطمة بن المير

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 78932716/09/92 94 اللغة الفرنسيةحميد حميوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الخميسات 9016316/09/95 74 اللغة الفرنسيةبشرى المرابط

إقليم: الحاجبإقليم: الخميسات 9058816/09/95 72 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةفريد وشطين

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 104834116/09/96 64 اللغة الفرنسيةمنى قبايس

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 127957807/09/04 54 اللغة الفرنسيةرجاء لعظيم

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: الخميسات 168488703/09/13 34 اللغة الفرنسيةفتيحة نور

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 169182003/09/12 26 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالزياني سهام

عمالة: سلإقليم: الخميسات 169270703/09/13 24 اللغة الفرنسيةالجيد نعيمة

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 175003302/09/14 19 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةخديجة أنعام

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 175151902/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالرامي نوال

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 112438616/09/98 98 أقدمية 12 سنةالجتماعياتكريمة حسيني

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 159848408/09/11 46 الجتماعياتمريم جدي

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 128299001/01/05 43 إلتحاق بالزوجالجتماعياتالبريتي راضية

إقليم: العيونإقليم: الخميسات 150442505/09/08 34 الجتماعياتربيع حمزة
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عمالة: سلإقليم: الخميسات 168657304/09/12 30 الجتماعياتالزعري رشيد

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 144754505/09/07 18 الجتماعياتالشرادي عبد ا

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 104418916/09/96 108 أقدمية 12 سنةالرياضياتخديجة الخادم

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 5664616/09/94 102 الرياضياتحسن الشاهد

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 123333606/09/01 56 الرياضياتكتو عبد الرحيم

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 128229707/09/05 28 الرياضياترداد غزلن

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 175021002/09/14 18 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضرجاء بن الراضي

إقليم: مديونةإقليم: الخميسات 175002502/09/14 28 الفيزياء والكيمياءعاطف خديجة

إقليم: آسفيإقليم: الخميسات 174973402/09/14 18 الفيزياء والكيمياءالمهدي مذكور

عمالة: سلإقليم: الخميسات 88610516/09/87 66 التربية السلميةجمعة متمم

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 104529216/09/96 112 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةمحمد الطهري

إقليم: العرائشإقليم: الخميسات 117567506/09/00 100 أقدمية 12 سنةالتربية السريةنزهة احسيكو

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 117570006/09/00 58 التربية السريةأمينة حميدي

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 127951607/09/04 40 التربية السريةعزاوي بوشرى

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 144688905/09/07 62 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةفاطمة أسوس

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 158816002/09/10 18 التربية التشكيليةياسر حلي

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 117688413/09/00 101 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةزينب المحداد

إقليم: خريبكةإقليم: الخميسات 130937305/09/03 42 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتاحمد مرزوكي
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إقليم: النواصرإقليم: الخميسات 159799606/10/11 37 إلتحاق بالزوجالمعلومياتالهام سجيد

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الخميسات 159798706/10/11 36 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتعبد ا أمحارش

إقليم: صفروإقليم: الخميسات 144815305/09/07 54 إلتحاق بالزوجةالتكنولوجياعبد الرحيم  إدريسي  قبي

عمالة: مكناسعمالة: الرباط 144778905/09/07 28 التربية الموسيقيةهناء بوحاشي

عمالة: سلعمالة: الرباط 21336016/09/82 124 إلتحاق بالزوجةالتكنولوجيالغزالي عبداللطيف

عمالة: الرباطعمالة: سل 36370116/09/89 96 اللغة العربيةمحمد بوفوس

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 112414316/09/98 84 اللغة العربيةبقاع زبيدة

إقليم: الخميساتعمالة: سل 116093416/09/99 78 اللغة العربيةبشرى المرتضي

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 154537102/09/09 31 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةعزيزة بلخطاب

إقليم: الخميساتعمالة: سل 116102616/09/99 18 اللغة العربيةنجية  النواني

عمالة: الرباطعمالة: سل 89525816/09/89 102 اللغة الفرنسيةسعاد بناني

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 104429316/09/96 102 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسية  اكناوي  رجاء

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 105070916/09/97 94 اللغة الفرنسيةابتسام العياشي

إقليم: الخميساتعمالة: سل 30574621/09/87 92 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةأبودين المحجوب

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 89052916/09/88 84 اللغة الفرنسيةفاطمة   المربط

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 87441916/09/85 78 اللغة الفرنسيةأوخشي نعيمة

عمالة: الرباطعمالة: سل 116107028/09/99 27 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةيوسف        شفيع

عمالة: المضيق - الفنيدقعمالة: سل 140784808/10/05 74 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةفدوى البياش
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عمالة: الرباطعمالة: سل 5721516/09/94 78 أقدمية 12 سنةالجتماعياتفنان بشرى

عمالة: الرباطعمالة: سل 36795516/09/89 66 الجتماعياتجمال أبوعلي

عمالة: الرباطعمالة: سل 127068205/09/03 52 الجتماعياتخديجة عفيفي

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 168655704/09/12 40 الجتماعياتالغرباوي خديجة

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 127075816/09/03 30 الجتماعياتأنس امعيز

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 150479205/09/08 30 الجتماعياتعبد العزيز الفاطمي

إقليم: الخميساتعمالة: سل 175033302/09/14 28 الجتماعياتحسن الطويل

عمالة: طنجة - أصيلعمالة: سل 175097602/09/14 18 الجتماعياتأحمد التغدويني

عمالة: وجدة - أنكادعمالة: سل 97960416/09/83 98 الرياضياتهداجي  سامية

عمالة: وجدة - أنكادعمالة: سل 104340716/09/96 94 إلتحاق بالزوجالرياضياتخديجة  بريجي

عمالة: الرباطعمالة: سل 15187316/09/82 84 الرياضياتعبد ا العشير

عمالة: الرباطعمالة: سل 140886606/09/06 36 الرياضياتنزهة     الزركاني

عمالة: الرباطعمالة: سل 115127016/09/99 46 علوم الحياة والرضبوشفرة نوال

عمالة: الرباطعمالة: سل 115127116/09/99 46 علوم الحياة والرضأهواري نادية

عمالة: الرباطعمالة: سل 144785705/09/07 52 المعلومياتراشيدي لل نسرين

إقليم: بنسليمانعمالة: سل 140903916/10/06 40 الفيزياء والكيمياءزروال ادريس

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 158950102/09/10 24 الفيزياء والكيمياءالداريسي خالد

عمالة: الرباطعمالة: سل 33107016/09/88 90 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةللة نزهة لمراني
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إقليم: القنيطرةعمالة: سل 104477216/09/96 38 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةحكيم عسوال

عمالة: الرباطعمالة: سل 128484407/09/05 38 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةهند  الهموني

عمالة: الرباطعمالة: سل 128484807/09/05 34 التربية التشكيليةسعيدة الزهير

إقليم: صفروعمالة: سل 126212819/09/02 78 المعلومياتسقلب حسن

إقليم: وادي الذهبعمالة: سل 105092016/09/97 72 أقدمية 12 سنةالمعلومياتالفضيلي ابراهيم

إقليم: الجديدةعمالة: سل 140796925/10/05 80 التكنولوجيابلخرشاش  فاطمة

إقليم: الجديدةعمالة: سل 127850107/09/04 70 التكنولوجياحاجب يونس

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 34687016/09/88 116 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةمحمد  البدوي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 115184116/09/99 104 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةعبد المنعم النمري

إقليم: تطوانإقليم: سيدي قاسم 105257816/09/97 92 اللغة العربيةحفيظة بوكصة

إقليم: وزانإقليم: سيدي قاسم 128316201/01/02 78 اللغة العربيةحسوني نعيمة

عمالة: فاسإقليم: سيدي قاسم 140791007/09/05 64 اللغة العربيةكمال لطفي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 128542907/09/05 44 اللغة العربيةنوفل الفاطمي

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 154518602/09/09 42 اللغة العربيةفاطمة دغوج

إقليم: مولي يعقوبإقليم: سيدي قاسم 144718205/09/07 40 اللغة العربيةعبد العزيز الطوالي

عمالة: فاسإقليم: سيدي قاسم 168621704/09/12 40 اللغة العربيةسلمى لكرود

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 158846102/09/10 34 اللغة العربيةانوار   سعيد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 168512203/09/13 34 اللغة العربيةجدرافي إلهام
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عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي قاسم 169255503/09/13 34 اللغة العربيةفتيحة لعسري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: سيدي قاسم 159706105/09/11 28 اللغة العربيةعبد العالي المبروكي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سيدي قاسم 175101802/09/14 28 اللغة العربيةمحمد البناي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 175038102/09/14 18 اللغة العربيةعبدالرحيم الحمدوني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 74843016/09/93 125 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةكنزة أوزيزو

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5489716/09/94 112 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةبوعلوة سعاد

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 30696316/09/86 112 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةفوزي ابن الطيب

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 72040816/09/92 109 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةمالكة البيكو

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 36312716/09/89 108 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةمتوكيل  حسن

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 5554216/09/94 106 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةحسن بجا

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 89347816/09/89 100 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةبرارحي فاطمة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 115236916/09/99 87 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالشباب مليكة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 123269511/09/01 78 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةحيات ايت علي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 123297506/09/01 48 اللغة الفرنسيةادريوش إلهام

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 127834807/09/04 48 اللغة الفرنسيةسهام عطاري

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 154498702/09/09 43 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالحمشاشي غزلن

إقليم: وزانإقليم: سيدي قاسم 144751205/09/07 42 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةبنعشور صلح الدين

عمالة: فاسإقليم: سيدي قاسم 140835806/09/06 40 اللغة الفرنسيةنبيلة علوي عبد اللوي السعيدي
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إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 159843505/09/11 36 اللغة الفرنسيةلهموز حنان

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 169203403/09/13 26 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهدى عزوزي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 169223703/09/13 24 اللغة الفرنسيةابتسام الحيمر

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 169224503/09/13 24 اللغة الفرنسيةإلهام أبو الكروم

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 168642604/09/12 19 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةكوثر حدجي

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 175153402/09/14 19 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاسماء البعاج

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 175004002/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحيات الصالحي

عمالة: فاسإقليم: سيدي قاسم 175039902/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةرجاء خالص

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 175152402/09/14 18 اللغة الفرنسيةبلمسيج إيمان

إقليم: ميدلتإقليم: سيدي قاسم 140846606/09/06 76 اللغة النجليزيةسعيد بوعزوي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 140867906/09/06 66 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاسماء الجراوي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 169184303/09/13 26 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةمنية بوشفرة

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 159805705/09/11 46 اللغة اللمانيةمحمد الجناتي حمحام

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 130902915/09/03 74 الجتماعياتالصمدي  أحمد

إقليم: وزانإقليم: سيدي قاسم 128309301/01/02 70 الجتماعياتخالد سالمي

إقليم: شفشاونإقليم: سيدي قاسم 128307501/01/02 60 الجتماعياتامحمد غازي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 128150327/09/04 54 الجتماعياتعادل توابت

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 154444202/09/09 48 الجتماعياتالراوي حكيمة
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عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سيدي قاسم 150504205/09/08 42 إلتحاق بالزوجالجتماعياتوفاء لعنايت

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 159833805/09/11 40 الجتماعياتعثمان الفاطمي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 169185603/09/13 34 الجتماعياتنزهة برابح

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 168629204/09/12 30 الجتماعياتصفاء الربج

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 29646316/09/86 150 أقدمية 20 سنةالرياضياتبعدكة أحمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 34486316/09/88 128 أقدمية 20 سنةالرياضياتبنعل حميد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 117707713/09/00 102 أقدمية 12 سنةالرياضياتاهارب  فاطمة

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 123281806/09/01 72 الرياضياتعزيز بلخير

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 168824504/09/12 40 الرياضياتيايا وليد

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 128251207/09/05 34 الرياضياتالسعيد سناء

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 112379116/09/98 30 الرياضياتمولي الطيب بوسرباط

عمالة: فاسإقليم: سيدي قاسم 168615604/09/12 30 الرياضياتعبد الحق العشى

إقليم: كلميمإقليم: سيدي قاسم 175140602/09/14 28 الرياضياتلحسن الزاز

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 168653904/09/12 26 الرياضياتعبد الصمد كركور

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 159839105/09/11 18 الرياضياتيونس شاطيبي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي قاسم 128489107/09/05 58 علوم الحياة والرضابريطو عبد العزيز

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 140878806/09/06 48 علوم الحياة والرضالقورش عزيز

إقليم: وزانإقليم: سيدي قاسم 144796405/09/07 43 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضكريمة أهبياج
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إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 140844406/09/06 38 علوم الحياة والرضعبد الرحيم خياري

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 159718005/09/11 37 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالعمارتي أحلم

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 150470805/09/08 34 علوم الحياة والرضعبد الرحمان بجاج

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 158943002/09/10 34 علوم الحياة والرضنجوة عوفي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 169193903/09/13 34 علوم الحياة والرضالمسكيني نادية

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 169196003/09/13 34 علوم الحياة والرضسهام بريكي

إقليم: ورزازاتإقليم: سيدي قاسم 168800804/09/12 32 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالعطري حنان

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 124014206/09/01 62 الفيزياء والكيمياءالشاوي عبد العالي

عمالة: فاسإقليم: سيدي قاسم 168647604/09/12 30 الفيزياء والكيمياءاسماء الدرقاوي

إقليم: مديونةإقليم: سيدي قاسم 175059002/09/14 28 الفيزياء والكيمياءعمر حركات

عمالة: مراكشإقليم: سيدي قاسم 174972102/09/14 18 الفيزياء والكيمياءبوعبولة محمد

إقليم: وزانإقليم: سيدي قاسم 128297001/01/02 64 التربية السلميةعبد السلم الغازي

إقليم: وزانإقليم: سيدي قاسم 128274401/01/05 58 التربية السلميةبقجيج نبيلة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 6066816/09/94 124 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةمكران عبد القادر

إقليم: وزانإقليم: سيدي قاسم 33829916/09/88 92 التربية البدنيةقايسي المصطفى

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 144826505/09/07 46 التربية البدنيةحاجي محمد

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 150579905/09/08 46 التربية البدنيةعلوش خالد

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 150582105/09/08 36 التربية البدنيةالماموني بوشرى



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017
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عمالة: سلإقليم: سيدي قاسم 168679704/09/12 30 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةمارية امازيغن

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سيدي قاسم 168602504/09/12 18 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةأمجوط زهير

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 128051007/09/04 78 أقدمية 12 سنةالتربية السريةالزرق فاطمة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 128024207/09/04 58 التربية السريةالحمري زوهرة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 154479702/09/09 19 إلتحاق بالزوجالتربية السريةسهام لهرارمي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سيدي قاسم 74833316/09/93 136 أقدمية 20 سنةالتربية التشكيليةرشيد الصغير

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سيدي قاسم 144818505/09/07 32 التربية التشكيليةالوهابي عادل

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 159830505/09/11 18 التربية التشكيليةعصام الراية

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: سيدي قاسم 159812505/09/11 18 التربية الموسيقيةيــوسف عبيد

عمالة: فاسإقليم: سيدي قاسم 127750907/09/04 88 أقدمية 12 سنةالمعلومياتبوصوف محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 128033007/09/04 52 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتكمال العايدي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 140891906/09/06 36 المعلومياتمخلوف رضوان

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 150466005/09/08 30 المعلومياتالنهيري عبد ا

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 168743704/09/12 30 المعلومياتأحلم عبد الغفور

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 140892106/09/06 18 المعلومياتمسرور سعيد

عمالة: فاسإقليم: سيدي قاسم 158793402/09/10 18 المعلومياتالمرنيسي  ايمان

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 112474216/09/98 108 إلتحاق بالزوجةالتكنولوجيارشيد الوالي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 123312506/09/01 86 أقدمية 12 سنةالتكنولوجياصالحة العمري
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إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 154541502/09/09 40 التكنولوجيامحمد الوضاف

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 158850802/09/10 13 إلتحاق بالزوجةالتكنولوجياالوخيدي خليل

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 128315801/01/02 76 اللغة العربيةعزيزة الوطي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 88968716/09/88 66 اللغة العربيةفاطمة الهوتي

إقليم: العرائشإقليم: سيدي سليمان 118216714/10/00 62 اللغة العربيةنجاة كايز

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 118237604/02/02 33 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةخالد السعرب

إقليم: العرائشإقليم: سيدي سليمان 175078802/09/14 28 اللغة العربيةعلي الزياتي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سيدي سليمان 118222011/10/00 18 اللغة العربيةخديجة وباعقى

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 130872205/09/03 18 اللغة العربيةسعيدة  الشقيرني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 175492002/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةمهى الناجي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي سليمان 105050016/09/97 120 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةكومي نوال

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي سليمان 105173916/09/97 116 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةالمترجي عبد اللطيف

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 88354516/09/86 102 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةسمية العيبود

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 89556116/09/89 98 اللغة الفرنسيةصفوان سلوى

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 112384316/09/98 58 اللغة الفرنسيةخليد الجغل

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 117707106/09/00 54 اللغة الفرنسيةنفاق آمال

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 5827516/09/94 46 اللغة الفرنسيةعبد ا أبو شعيب

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 9083816/09/95 42 اللغة الفرنسيةمروان سعيدي
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 126178904/09/02 42 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةقيدي سناء

إقليم: العرائشإقليم: سيدي سليمان 140884106/09/06 32 اللغة الفرنسيةفدوى الزهاو

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 158856402/09/10 28 اللغة الفرنسيةخديجة النجار

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 158775002/09/10 24 اللغة الفرنسيةاليوسفي المصطفى

عمالة: سلإقليم: سيدي سليمان 169223403/09/13 24 اللغة الفرنسيةمريم فنزار

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 169222703/09/13 17 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةلمياء الحمودي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 158961302/09/10 44 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةإكرام صوالحين

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 117898806/09/00 68 الجتماعياتالشريف اعبدي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 128294201/01/05 64 الجتماعياتالجهاد عبد الحميد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 150502010/09/08 36 الجتماعياتالهرط دنية

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 150479805/09/08 30 الجتماعياتادريس كولحيان

إقليم: مولي يعقوبإقليم: سيدي سليمان 168655604/09/12 30 الجتماعياتالعاجي علي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 158844602/09/10 18 الجتماعياتخليفاتي مصطفى

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 37399417/09/90 138 أقدمية 20 سنةالرياضياتابن سدي محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 36812916/09/89 112 أقدمية 12 سنةالرياضياتالحطاب المصطفى

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 126132814/09/02 46 الرياضياتبركام نبيلة

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي سليمان 158784302/09/10 44 الرياضياتحماني حياة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي سليمان 158936602/09/10 42 الرياضياتحكيمة آيت سيدي حمو
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إقليم: خريبكةإقليم: سيدي سليمان 128229010/10/05 37 إلتحاق بالزوجالرياضياتاحريطة خديجة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي سليمان 174991402/09/14 28 الرياضياتزينب خطابي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 168654004/09/12 26 الرياضياتقرواش عادل

عمالة: مكناسإقليم: سيدي سليمان 158860502/09/10 24 الرياضياتعبد النبي الجايي

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي سليمان 175086003/09/14 18 الرياضياتأفقير مريم

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 175490002/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتعثمان عمراني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 123300906/09/01 46 علوم الحياة والرضالعياشي سلطانة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 158944602/09/10 24 علوم الحياة والرضعبد ال له بوتقللين

إقليم: آسفيإقليم: سيدي سليمان 174973902/09/14 18 الفيزياء والكيمياءأيوب تاودي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 9042216/09/95 116 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةبوشتاوي خالد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 168816604/09/12 32 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةآيت سعيد أمال

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 128023207/09/04 59 إلتحاق بالزوجالتربية السريةالزهرة  الغاز

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 128033907/09/04 54 التربية السريةكوثر المودن

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 127931307/09/04 42 التربية السريةامال اغرفي

عمالة: سلإقليم: سيدي سليمان 128034307/09/04 40 التربية السريةالمترجي نادية

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 104604916/09/96 76 التربية التشكيليةبرعيش فيصل

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 159828405/09/11 38 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةإسلم الحرمة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 128485105/10/05 36 التربية التشكيلية نجاة ولد
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إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 159820005/09/11 38 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةفاطمة الزعفران

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 150530806/09/08 24 التربية الموسيقيةعصام   المراكشي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 150565805/09/08 36 المعلومياتالعراكي عباس

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي سليمان 140803807/09/05 58 التكنولوجياهشام يوسري

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 127892707/09/04 50 إلتحاق بالزوجةالتكنولوجياالمعروفي عزيز

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 126210814/09/02 40 التكنولوجياصبران سعيد

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 118220604/10/00 78 اللغة العربيةرجاء مهير

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 118216402/10/00 56 اللغة العربيةالصوابي    مريم

عمالة: سلعمالة: الصخيرات  - تمارة 124045106/09/01 28 اللغة العربيةارقية آيت با

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 104562116/09/96 60 اللغة الفرنسيةالعيساوي سمير

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 150481705/09/08 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبودزا نجلء

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 168588104/09/12 18 الرياضياتحبيب ا وداد

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 124161825/11/01 92 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضبلقايد جميلة

عمالة: مراكشعمالة: الصخيرات  - تمارة 175468102/09/15 12 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضهدى عمو

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة: الصخيرات  - تمارة 174993902/09/14 28 الفيزياء والكيمياءبن الطالب رشيدة

عمالة: المحمديةعمالة: الصخيرات  - تمارة 175061502/09/14 28 الفيزياء والكيمياءايت عبو خديجة

عمالة: سلعمالة: الصخيرات  - تمارة 89856716/09/91 94 أقدمية 12 سنةالتربية التشكيليةلمياء شطابي

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 130867605/09/03 24 التربية التشكيليةهشام بوطاهري
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عمالة: سلعمالة: الصخيرات  - تمارة 112449716/09/98 88 أقدمية 12 سنةالتربية الموسيقيةبوتهليل زكرياء

عمالة: المحمديةعمالة: الصخيرات  - تمارة 128016816/09/04 88 أقدمية 12 سنةالمعلومياتالبوعزاوي صالح

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 126126104/09/02 66 المعلومياتخالد باكير

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 130953415/09/03 62 المعلومياترحال ركان

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 140966606/09/06 52 المعلومياتلعجالي محمد

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 140964406/09/06 42 المعلومياتالسالك عزيزة

إقليم: الجديدةعمالة: الصخيرات  - تمارة 140797005/10/05 82 أقدمية 12 سنةالتكنولوجيابناصر نادية

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة: الصخيرات  - تمارة 123340010/09/01 72 أقدمية 12 سنةالتكنولوجياعبد الرحيم لعروسي
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إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 128198201/01/02 86 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةعلي النحكام

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 128351001/01/02 82 اللغة العربيةلوبان  حميد

عمالة: مكناسإقليم: أزيلل 128359701/01/02 82 اللغة العربيةسالم حمداوي

إقليم: الحوزإقليم: أزيلل 144744605/09/07 66 اللغة العربيةعباس العابد

عمالة: مكناسإقليم: أزيلل 154490602/09/09 44 اللغة العربيةبوسلم جمعاء

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: أزيلل 168759404/09/12 40 اللغة العربيةفاطمة امكار

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 159760905/09/11 36 اللغة العربيةوردية المنتصر

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 169246503/09/13 34 اللغة العربيةخديجة ايت وكريم

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 36540216/09/89 28 اللغة العربيةمحمد معطاوي

إقليم: صفروإقليم: أزيلل 175110502/09/14 28 اللغة العربيةركاكي عبد المنعم

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175080202/09/14 18 اللغة العربيةمصطفى رجوان

إقليم: صفروإقليم: أزيلل 175102302/09/14 18 اللغة العربيةازنيبط محمد

إقليم: صفروإقليم: أزيلل 175111502/09/14 18 اللغة العربيةحسن أمحرار

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 89338216/09/89 100 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةفاطمة بورحيم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: أزيلل 128358601/01/02 80 اللغة الفرنسيةحليمة   فتحي

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 128191204/09/02 68 اللغة الفرنسيةعبد السلم شوكران

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 127919207/09/04 60 اللغة الفرنسيةرشيد فرحان

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 150575805/09/08 42 اللغة الفرنسيةالحسين التابيتي
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إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 159726305/09/11 36 اللغة الفرنسيةرجاء يزيني

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 159763105/09/11 36 اللغة الفرنسيةميمون كوجان

إقليم: إفرانإقليم: أزيلل 158787302/09/10 34 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةعتيقة الغازي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 169304603/09/13 34 اللغة الفرنسيةفاطمة فرج

إقليم: آسفيإقليم: أزيلل 168734804/09/12 30 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةشروق الغنبوري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175132702/09/14 28 اللغة الفرنسيةاباخالي مولي السعيد

إقليم: إفرانإقليم: أزيلل 169268803/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةعزاف ابتسام

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 128357701/01/02 84 اللغة النجليزيةبجا   خديجة

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 140894406/09/06 68 اللغة النجليزيةبنعزوز طارق

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 128221907/09/05 54 اللغة النجليزيةالراقي الحبيب

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 158897602/09/10 52 اللغة النجليزيةطارق عرباوي

إقليم: وزانإقليم: أزيلل 159710605/09/11 46 اللغة النجليزيةكريم  سعيد

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 158807602/09/10 42 اللغة النجليزيةبن الطالب علء

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 150499905/09/08 64 الجتماعياتبن عدي جمال

إقليم: جرادةإقليم: أزيلل 158838402/09/10 42 الجتماعياتأوبديل يونس

إقليم: الرشيديةإقليم: أزيلل 159833905/09/11 36 الجتماعياتيوسف هجهوجي

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 169187603/09/13 34 الجتماعياتكمال العلوي

إقليم: الناضورإقليم: أزيلل 174964601/09/14 28 الجتماعياتاعراب زهير
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إقليم: القنيطرةإقليم: أزيلل 175034302/09/14 28 الجتماعياتالكبير زيات

إقليم: العرائشإقليم: أزيلل 175097302/09/14 28 الجتماعياتالعثماني  محمد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: أزيلل 175136202/09/14 28 الجتماعياترشيد مقران

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 175136302/09/14 28 الجتماعياتعبد القادر طاهري

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175136902/09/14 28 الجتماعياتساعيد أيت الغازي

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 169186903/09/13 24 الجتماعياتيونس الطالبي

إقليم: الحوزإقليم: أزيلل 174964702/09/14 18 الجتماعياتمبارك الطقيل

إقليم: الحوزإقليم: أزيلل 175098002/09/14 18 الجتماعياتعمر أبالي

إقليم: القنيطرةإقليم: أزيلل 175485902/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتازحيمي محسن

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 21031817/09/84 160 أقدمية 20 سنةالرياضياتمحمد سبيل

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: أزيلل 9035916/09/95 108 أقدمية 12 سنةالرياضياتمصطفى وعشا

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 150570405/09/08 55 إلتحاق بالزوجالمعلومياتحنان سنافي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: أزيلل 159797005/09/11 46 الرياضياتمحمد بوعبيد

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 24274916/09/85 32 الرياضياتبوستة لطيفة

إقليم: تارودانتإقليم: أزيلل 168745904/09/12 30 إلتحاق بالزوجالرياضياتفضيلة لحرش

إقليم: آسفيإقليم: أزيلل 174986702/09/14 28 الرياضياتمنير سميح

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 175013202/09/14 28 الرياضياتكمال تابت

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 175091502/09/14 28 الرياضياتأسامة بدهاج
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إقليم: الصويرةإقليم: أزيلل 175126602/09/14 28 الرياضياتالحسن أنقاش

إقليم: الحوزإقليم: أزيلل 175127402/09/14 28 الرياضياتلحسن الدوان

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 169245003/09/13 25 إلتحاق بالزوجالرياضياترباب  شوقي

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 168506803/09/13 24 الرياضياتحبيبي عبد ا

إقليم: برشيدإقليم: أزيلل 174986602/09/14 18 الرياضياتمحمد لعروسي

إقليم: النواصرإقليم: أزيلل 175036102/09/14 18 الرياضياتعبد العزيز عوان

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 175126502/09/14 18 الرياضياترشيد شاكير

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 174988002/09/14 16 إلتحاق بالزوجةالرياضياتمحمد هنوب

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 175516802/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتعزيز فرحات

إقليم: برشيدإقليم: أزيلل 175518302/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتاحبلة  صليحة

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 128352501/01/02 92 علوم الحياة والرضحسن ادريسي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 128361001/01/02 80 علوم الحياة والرضعبد الكبير    أماعي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 144704105/09/07 70 علوم الحياة والرضفاطمة القوري

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 154529702/09/09 43 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضحجا سفيان

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 168598104/09/12 40 علوم الحياة والرضفاظمة معقولي

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 168821104/09/12 30 علوم الحياة والرضهيبة عماري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168516703/09/13 24 علوم الحياة والرضنادية الفزواني

إقليم: سيدي سليمانإقليم: أزيلل 175026002/09/14 18 علوم الحياة والرضمحمد ايكن
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إقليم: تارودانتإقليم: أزيلل 175026602/09/14 18 علوم الحياة والرضرشيد أمجاظ

إقليم: بنسليمانإقليم: أزيلل 123995306/09/01 94 الفيزياء والكيمياءمحمد محساني

إقليم: آسفيإقليم: أزيلل 159736305/09/11 40 الفيزياء والكيمياءأحمد كدالي

إقليم: سطاتإقليم: أزيلل 169256803/09/13 34 الفيزياء والكيمياءيوسف المهر

إقليم: آسفيإقليم: أزيلل 169275303/09/13 34 الفيزياء والكيمياءابتسام زروال

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 174993502/09/14 28 الفيزياء والكيمياءأنوار اولحاج

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 174993702/09/14 28 الفيزياء والكيمياءرشيد البيازي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175062102/09/14 18 الفيزياء والكيمياءيونس بنعباس

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175521502/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءعماوي كمال

إقليم: النواصرإقليم: أزيلل 168780604/09/12 26 التربية السلميةأيوب المرابط

إقليم: آسفيإقليم: أزيلل 174969802/09/14 18 التربية السلميةمحمد البوعناني

إقليم: صفروإقليم: أزيلل 175008502/09/14 18 التربية السلميةالمصلوحي عبد العزيز

عمالة: فاسإقليم: أزيلل 74375916/09/93 126 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةابراهيم معشير

إقليم: تاوناتإقليم: أزيلل 175106202/09/14 18 التربية البدنيةزهري هشام

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 126200804/09/02 88 أقدمية 12 سنةالتربية السريةحسناء    نور الدين

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 127964907/09/04 88 أقدمية 12 سنةالتربية السريةاسماء نور الدين

إقليم: شيشاوةإقليم: أزيلل 159767105/09/11 36 التربية التشكيليةالشهيبي  نور  الدين

إقليم: الحوزإقليم: أزيلل 159768505/09/11 36 التربية التشكيليةالمجهد سهيل
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إقليم: تطوانإقليم: أزيلل 168851004/09/12 30 التربية التشكيليةانس  الدراوي

عمالة: مكناسإقليم: أزيلل 168851204/09/12 30 التربية التشكيليةعبد ا لحسيني

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 168632704/09/12 40 التربية الموسيقيةصارة العبدي

عمالة: فاسإقليم: أزيلل 169197303/09/13 34 التربية الموسيقيةمحمد مداني بنجلون

عمالة: فاسإقليم: أزيلل 168633704/09/12 30 التربية الموسيقيةياسين مطــــــــاب

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 150564405/09/08 46 المعلومياتحسن  بيوضي

عمالة: مكناسإقليم: أزيلل 159703905/09/11 46 المعلومياتمتوكيل يونس

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 144810805/09/07 42 المعلومياتمحمد الفقير

إقليم: سطاتإقليم: أزيلل 168848004/09/12 40 المعلومياتفاطمة الزهرة مكرم

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: أزيلل 175090502/09/14 28 المعلومياتسامية نطيقي

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 126178204/09/02 100 أقدمية 12 سنةالتكنولوجياالمصطفى جوريو

إقليم: بنسليمانإقليم: أزيلل 144814005/09/07 70 التكنولوجياالجيللي الشعبي

إقليم: آسفيإقليم: أزيلل 158848902/09/10 52 التكنولوجيالمطيب أشرف

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 168829004/09/12 30 التكنولوجيامريم حداشي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 154541702/09/09 18 التكنولوجيامحمد اسماري

عمالة: مكناسإقليم: بني ملل 21258817/09/84 132 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةمحمد وهاب

إقليم: خريبكةإقليم: بني ملل 158791202/09/10 40 اللغة العربيةجواد سويس

إقليم: العرائشإقليم: بني ملل 168808104/09/12 30 اللغة العربيةياسمين سعدوكي
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عمالة: مكناسإقليم: بني ملل 175151002/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبواوين مريم

عمالة: مراكشإقليم: بني ملل 21039316/09/84 144 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةمصطفى الميموني

عمالة: مراكشإقليم: بني ملل 24265816/09/85 120 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةايت العسري عبد العزيز

عمالة: مكناسإقليم: بني ملل 104555716/09/96 102 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةفاطمة  بداح

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 128253807/09/05 72 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنرجس بوقشابة

إقليم: أزيللإقليم: بني ملل 154482802/09/09 50 اللغة الفرنسيةالطركي محمد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 168507403/09/13 24 اللغة الفرنسيةسوعاد أيت علي أحمد

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 144753305/09/07 54 الجتماعياتعلل الحاج

عمالة: مكناسإقليم: بني ملل 159781905/09/11 34 الجتماعياتعامر الربيبي

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 175075302/09/14 28 الجتماعياتحمو منصوري

إقليم: القنيطرةإقليم: بني ملل 168627504/09/12 22 الجتماعياتعبد ا أقرمود

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: بني ملل 29643516/09/86 122 أقدمية 20 سنةالرياضياتعبد الرحيم قسمي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: بني ملل 30619321/09/87 120 أقدمية 20 سنةالرياضياتيوسف عبيوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 158906402/09/10 24 الفيزياء والكيمياءروان مصطفى

إقليم: تنغيرإقليم: بني ملل 127945507/09/04 28 التربية السلميةمحند قاسي

إقليم: صفروإقليم: بني ملل 169285303/09/13 24 التربية السلميةعبد الرحيم التياطي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: بني ملل 105064816/09/97 112 أقدمية 12 سنةالتربية التشكيليةمحمد سعيد مهدي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: بني ملل 115215316/09/99 104 أقدمية 12 سنةالتربية التشكيليةالمرغادي حفيظة
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عمالة: مكناسإقليم: بني ملل 169197403/09/13 24 التربية الموسيقيةيونس ملياني

إقليم: الرحامنةإقليم: بني ملل 150568405/09/08 54 المعلومياتالبجاوي المصطفى

إقليم: شيشاوةإقليم: بني ملل 175090401/09/14 28 المعلومياتزكية البحراوي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 127019704/09/02 86 أقدمية 12 سنةاللغة العربية ليلى    القيسوني

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 124066206/09/01 84 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةعبد اللطيف ضيفي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 126214804/09/02 76 اللغة العربيةنورة سطيح

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 128351601/01/02 70 اللغة العربيةعيدة   لكريضة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 21055017/09/84 66 اللغة العربيةعبد القادر عفوان

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 150492805/09/08 34 اللغة العربيةعبد الناجي غافر

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: الفقيه بن صالح 169225203/09/13 34 اللغة العربيةسناء بلعسري

عمالة: مراكشإقليم: الفقيه بن صالح 169249403/09/13 34 اللغة العربيةلل بهيجة الداكي

إقليم: خريبكةإقليم: الفقيه بن صالح 175079402/09/14 28 اللغة العربيةفاطمة بورزمات

إقليم: خريبكةإقليم: الفقيه بن صالح 175081102/09/14 28 اللغة العربيةحفيظ الزهراوي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 175081202/09/14 28 اللغة العربيةمحمد الشهري

إقليم: القنيطرةإقليم: الفقيه بن صالح 168639504/09/12 22 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةليلى عصام

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 174996202/09/14 18 اللغة العربيةاليزغي عبد الرحيم

عمالة: مراكشإقليم: الفقيه بن صالح 88424516/09/87 130 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةماجدة لعميم

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 9030416/09/95 106 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةسعاد بونصير
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إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 128015807/09/04 66 اللغة الفرنسيةنعيمة عميمي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 123322513/09/01 60 اللغة الفرنسيةآمال هدازي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 128115107/09/04 55 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسبيقي حنان

عمالة: مراكشإقليم: الفقيه بن صالح 88991516/09/88 54 اللغة الفرنسيةمينة  ارتوز

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 128021307/09/04 46 اللغة الفرنسية بورزكي  حنان

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 140936806/09/06 44 اللغة الفرنسيةالمزياني توفيق

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 158863502/09/10 42 اللغة الفرنسيةالمنصوري خدوج

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 150534305/09/08 36 اللغة الفرنسيةكريمة معناوي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 168514003/09/13 34 اللغة الفرنسيةخديجة الرحماني

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 169267903/09/13 26 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةربيعة صدري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 175064102/09/14 15 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء يماني

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 128242107/09/05 82 أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةالسعيد مازيزي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 159704105/09/11 46 اللغة النجليزيةاتحنينت امبارك

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 124142806/09/01 92 أقدمية 12 سنةالجتماعياتالزوهري عبد القادر

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 128193204/09/02 84 الجتماعياتحسن ورضان

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 128197904/09/02 68 الجتماعياتحسن  والخير

عمالة: مكناسإقليم: الفقيه بن صالح 159833505/09/11 38 الجتماعياتالوردي محمد

إقليم: ميدلتإقليم: الفقيه بن صالح 154521802/09/09 30 الجتماعياتمصطفى يدير
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إقليم: صفروإقليم: الفقيه بن صالح 168628104/09/12 30 الجتماعياتبنسلم يونس

إقليم: العرائشإقليم: الفقيه بن صالح 168851804/09/12 30 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتمحمد الطراف

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الفقيه بن صالح 175033502/09/14 18 الجتماعياتمحمد العطار

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الفقيه بن صالح 175138302/09/14 18 الجتماعياتآدم القطبي

إقليم: الناضورإقليم: الفقيه بن صالح 175156202/09/14 18 الجتماعياتعبد ا كوراس

إقليم: تاوناتإقليم: الفقيه بن صالح 175157902/09/14 18 الجتماعياتمحمد البلبول

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 32505423/02/87 155 إلتحاق بالزوجةالرياضياتمحمد دحاني

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 34192316/09/88 148 أقدمية 20 سنةالرياضياتخلفي المصطفى

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 34215916/09/88 100 أقدمية 12 سنةالرياضياتموحسين يقين

عمالة: فاسإقليم: الفقيه بن صالح 9042016/09/95 96 أقدمية 12 سنةالرياضياتعلمي شنتوفي لطيفة

إقليم: خريبكةإقليم: الفقيه بن صالح 105062016/09/97 96 أقدمية 12 سنةالرياضياتالمصطفى القيادي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 14819816/09/82 88 الرياضياتزيدوح الحسن

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 115255716/09/99 68 الرياضياتحميد ساخي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 140938706/09/06 52 الرياضياتوالعيد الهنأ

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 168745604/09/12 40 الرياضياتجواد كرسيف

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 159700205/09/11 36 الرياضياتكريمة مرحوم

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 168745804/09/12 22 الرياضياتمحمد  لصكع

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 175138702/09/14 18 الرياضياتلمياء بوعيز
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إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 175140402/09/14 18 الرياضياتفاطمة وبايوسف

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 168522103/09/13 17 إلتحاق بالزوجالرياضياتبديعة صردي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الفقيه بن صالح 21320217/09/84 162 أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضالمصطفى اختياري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 36814216/09/89 114 أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعبد الكريم ازوين

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 128194001/01/02 64 علوم الحياة والرضوفاء  سراط   عطار

إقليم: خريبكةإقليم: الفقيه بن صالح 175436202/09/15 13 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضخديجة ايت واعراب

إقليم: آسفيإقليم: الفقيه بن صالح 175436902/09/15 13 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضحسناء شكري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 175435502/09/15 12 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضحسناء دمو

إقليم: خنيفرةإقليم: الفقيه بن صالح 175435902/09/15 12 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضفائزة فائز

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 124026206/09/01 92 الفيزياء والكيمياءلحسن بوحزام

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 158868702/09/10 34 الفيزياء والكيمياءأزناك منير

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 159794105/09/11 28 الفيزياء والكيمياءبورنيك محمد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 159737005/09/11 24 الفيزياء والكيمياءعبد الحافظ نجيم

إقليم: خريبكةإقليم: الفقيه بن صالح 169242803/09/13 24 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءبوشرى جماخي

إقليم: النواصرإقليم: الفقيه بن صالح 168592504/09/12 22 الفيزياء والكيمياءبوسني رشيد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 154527602/09/09 13 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءشريف جليلة

عمالة: الرباطإقليم: الفقيه بن صالح 175518802/09/15 13 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءحفيظة لحرش

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 116089616/09/99 96 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةنعيمة المغراوي
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إقليم: الحوزإقليم: الفقيه بن صالح 150489505/09/08 46 التربية السلميةالزرداني لل كبيرة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 168815604/09/12 40 التربية السلميةمحمد وزول

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الفقيه بن صالح 171945103/09/13 34 التربية السلميةالوراد محمد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 128400801/01/02 30 التربية السلميةمينة فخاري

إقليم: الخميساتإقليم: الفقيه بن صالح 168700104/09/12 30 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةأمنانو الحسن

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 175027302/09/14 28 التربية السلميةهرون عبد الرزاق

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 130875105/09/03 74 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةدشو لبنى

عمالة: المحمديةإقليم: الفقيه بن صالح 159830805/09/11 36 التربية التشكيليةالوراقي مهدي

إقليم: الحوزإقليم: الفقيه بن صالح 168495403/09/13 24 التربية التشكيليةسفيان بن الداودي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الفقيه بن صالح 140927506/09/06 66 التربية الموسيقيةفاطمة الزهراء مونير

إقليم: القنيطرةإقليم: الفقيه بن صالح 159818205/09/11 36 التربية الموسيقيةالعيفر عبد العالي

عمالة: مكناسإقليم: الفقيه بن صالح 169196603/09/13 25 إلتحاق بالزوجةالتربية الموسيقيةالخلدي حميد

عمالة: المحمديةإقليم: الفقيه بن صالح 168499403/09/13 24 التربية الموسيقيةالصوفي محمد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الفقيه بن صالح 150445205/09/08 54 المعلومياتأزعوم  يوسف

عمالة: فاسإقليم: الفقيه بن صالح 154485202/09/09 48 المعلومياتالحمداني عبد الغني

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 127850607/09/04 40 المعلومياتحسن حيون

عمالة: مراكشإقليم: الفقيه بن صالح 168825704/09/12 30 المعلومياتفاطمة الزهراء حضراوي

إقليم: سطاتإقليم: الفقيه بن صالح 175088902/09/14 28 المعلومياتبشرى الخيات
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إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الفقيه بن صالح 175088802/09/14 18 إلتحاق بالزوجالمعلومياتالزوانة انتصار

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 158848102/09/10 52 التكنولوجياحمين يوسف

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 158849502/09/10 28 التكنولوجيامحمد موفيد

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 34705416/09/88 128 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةالعسري محمد

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 88549016/09/87 102 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةزوهري أمينة

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 115319716/09/99 96 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةبنيعيش محمد

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 117898106/09/00 78 اللغة العربيةاخليفتي عليه مريم

إقليم: طانطانإقليم: خنيفرة 128348301/01/02 60 اللغة العربيةالطاهري طا رق

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 154446002/09/09 58 اللغة العربيةنادية النصاري

إقليم: إفرانإقليم: خنيفرة 172615002/09/14 28 اللغة العربيةقرشي هند

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 98832516/09/93 124 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةونان خديجة

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 154435302/09/09 58 اللغة الفرنسيةنادية مستيك

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 150498405/09/08 56 اللغة الفرنسيةأوبا نورالدين

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 127966607/09/04 54 اللغة الفرنسيةمدني  يوسف

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 154514502/09/09 54 اللغة الفرنسيةبوزاز حفيظ

إقليم: إفرانإقليم: خنيفرة 168644404/09/12 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةوسبيغ لطيفة

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 175633902/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةامقران يسرى

إقليم: إفرانإقليم: خنيفرة 168631704/09/12 30 الجتماعياتلحسن الطاهري
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إقليم: خريبكةإقليم: خنيفرة 29644016/09/86 122 أقدمية 20 سنةالرياضياتمحمد عيى دين

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 33141116/09/88 100 إلتحاق بالزوجةالرياضياتدهبي  محمد

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 140793207/09/05 54 الرياضياتالرعدا مولود

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 168636704/09/12 40 الرياضياتهدى المنعي

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 168635404/09/12 26 الرياضياتعبد الغني داودي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: خنيفرة 172615802/09/14 18 الرياضياتمعيلقة سفيان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: خنيفرة 175621602/09/15 13 إلتحاق بالزوجةالرياضياتبدر الحاجي

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 128165804/09/02 58 علوم الحياة والرضبوالزين الدوهو

إقليم: تطوانإقليم: خنيفرة 128272701/01/02 36 علوم الحياة والرضنعيمة الوكيلي

إقليم: صفروإقليم: خنيفرة 154436602/09/09 28 علوم الحياة والرضعبد الرحماني مولي عمر

إقليم: صفروإقليم: خنيفرة 158945302/09/10 28 علوم الحياة والرضحسنى المنتي

إقليم: ميدلتإقليم: خنيفرة 169195803/09/13 24 علوم الحياة والرضطيفي أسماء

إقليم: سيدي قاسمإقليم: خنيفرة 175634202/09/15 12 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضزكية بودينة

عمالة: مراكشإقليم: خنيفرة 112403716/09/98 116 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءبومديان حاميد

إقليم: الجديدةإقليم: خنيفرة 158870002/09/10 52 الفيزياء والكيمياءشكران بوشعيب

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: خنيفرة 30614521/09/87 108 التربية السلميةالرماني الحسين

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 124206406/09/01 72 التربية السلميةأستة مصطفى

إقليم: بركانإقليم: خنيفرة 150517205/09/08 46 التربية السلميةأغبال محمدومولود
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إقليم: صفروإقليم: خنيفرة 159783005/09/11 46 التربية السلميةهشام بالهادي

عمالة: سلإقليم: خنيفرة 175586602/09/15 13 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةخرباجو نجاة

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 128025507/09/04 70 التربية السريةالهللي جميلة

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 159817905/09/11 37 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةجبيلو فدوى

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 169196503/09/13 24 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةفاطمة بوطيب

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 150564205/09/08 64 المعلومياتباعمو مريم

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 140891606/09/06 42 المعلومياتلحلو   خاليد

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: خنيفرة 168826204/09/12 31 إلتحاق بالزوجالمعلومياتمنتصر ماجدة

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 168831604/09/12 31 إلتحاق بالزوجالتكنولوجياعوني نسيمة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: خريبكة 115309616/09/99 88 أقدمية 12 سنةالتربية السريةلشهب وفاء

عمالة: المحمديةإقليم: خريبكة 36645316/09/89 82 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةتحوحي حسن

عمالة: مراكشإقليم: خريبكة 175472702/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالراوي الهام

إقليم: الجديدةإقليم: خريبكة 36385816/09/89 142 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةعبد ا صاحب السلطان

إقليم: النواصرإقليم: خريبكة 128473507/09/05 74 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةالميص الحاجة

إقليم: بني مللإقليم: خريبكة 134322202/09/10 52 اللغة النجليزيةزوهير  خولن

إقليم: الرشيديةإقليم: خريبكة 159704705/09/11 36 اللغة النجليزيةمحمد الدريسي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: خريبكة 169317203/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةبوحفصة ضحى

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: خريبكة 140942706/09/06 18 اللغة النجليزيةمحمد       نزيه
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عمالة: مكناسإقليم: خريبكة 150500505/09/08 64 الجتماعياتخليد برديج

عمالة: مكناسإقليم: خريبكة 150499710/09/08 46 الجتماعياتبابا عائشة

إقليم: بني مللإقليم: خريبكة 140957306/09/06 40 الجتماعياتمولي يوسف الفضيل

إقليم: الجديدةإقليم: خريبكة 168485703/09/13 34 الجتماعياترشيدة الشرقاوي

إقليم: الجديدةإقليم: خريبكة 168580404/09/12 30 الجتماعياتسعيد  بيقرناف

إقليم: الجديدةإقليم: خريبكة 168655204/09/12 30 الجتماعياتشفيـــــقي  عبــــد الـــــعالي

إقليم: أزيللإقليم: خريبكة 174983802/09/14 18 إلتحاق بالزوجالجتماعياتصالحة فاضل

إقليم: خنيفرةإقليم: خريبكة 175033202/09/14 18 الجتماعياتالكاملي  رشيدة

إقليم: بني مللإقليم: خريبكة 24262616/09/85 160 أقدمية 20 سنةالرياضياتحسن عقيل

إقليم: الجديدةإقليم: خريبكة 36652216/09/89 132 أقدمية 20 سنةالرياضياتبنطويلة بوشعيب

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: خريبكة 174988302/09/14 28 الرياضياتبشرى الدغناني

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: خريبكة 105022516/09/96 118 أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضنعيمة بوهوش

إقليم: بني مللإقليم: خريبكة 158796302/09/10 52 علوم الحياة والرضفاطمة اماني

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: خريبكة 168492503/09/13 34 علوم الحياة والرضسداسي لكبيرة

عمالة: فاسإقليم: خريبكة 169195103/09/13 24 علوم الحياة والرضنورة بلهادي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: خريبكة 105201416/09/97 100 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءهبادي محمد

عمالة: المحمديةإقليم: خريبكة 158804202/09/10 18 الفيزياء والكيمياءمراد الصبري

عمالة: المحمديةإقليم: خريبكة 158804602/09/10 18 الفيزياء والكيمياءمحمد الحرشة



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

بني ملل - خنيفرة05

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  
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م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: خريبكة 29854016/09/86 132 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةمحمد احميش

إقليم: سطاتإقليم: خريبكة 154532702/09/09 40 التربية السلميةعائشة عركاب

إقليم: الخميساتإقليم: خريبكة 168501203/09/13 34 التربية السلميةالضادي عبد المومن

عمالة: سلإقليم: خريبكة 175007702/09/14 18 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةليلى شاجيع

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: خريبكة 175515702/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةموريخ  محمد ياسين

عمالة: المحمديةإقليم: خريبكة 31077321/09/87 148 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةعزيز صبير

إقليم: الخميساتإقليم: خريبكة 158822702/09/10 52 التربية البدنيةحوسيني عبد الله

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: خريبكة 128071007/09/04 30 التربية السريةزينون جهان

إقليم: بني مللإقليم: خريبكة 140782704/10/05 18 التربية السريةمينة  رضواني

إقليم: الجديدةإقليم: خريبكة 159828205/09/11 19 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةسميرة قرقاس

إقليم: بنسليمانإقليم: خريبكة 158934302/09/10 42 التربية الموسيقيةالشرقاوي كنزة

إقليم: النواصرإقليم: خريبكة 168499503/09/13 34 التربية الموسيقيةخديجة ادريسي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

06

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 127084005/09/03 62 اللغة العربيةمحمد  بلغيات

إقليم: آسفيإقليم: بنسليمان 128101507/09/04 48 اللغة العربيةمحمد الرجاع

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 150496105/09/08 34 اللغة العربيةحفيظة المهتدي

إقليم: الجديدةإقليم: بنسليمان 128445007/09/05 28 اللغة الفرنسيةبنبابا احمد

عمالة: الرباطإقليم: بنسليمان 159841805/09/11 20 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةيثرب الكوط

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 159725805/09/11 18 اللغة الفرنسيةايمان اوبندراع

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بنسليمان 175086302/09/14 18 اللغة الفرنسيةحنان بن اكرين

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: بنسليمان 128042607/09/04 78 أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةعمر جناحي

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 128006707/09/04 54 الجتماعياتيونس ناجم

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 175056102/09/14 28 الجتماعياتميلودة حوات

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 168580304/09/12 26 الجتماعياتعفاف برامو

إقليم: مديونةإقليم: بنسليمان 144696405/09/07 70 المعلومياتجميلة صبار

إقليم: القنيطرةإقليم: بنسليمان 127775107/09/04 46 الرياضياتم.رضوان الدريسي المصلوحي

إقليم: سطاتإقليم: بنسليمان 140965206/09/06 36 المعلومياتمحمد حبيب ا

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 144711005/09/07 36 الرياضياتبشرى كرور

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 175023702/09/14 28 علوم الحياة والرضنورة لكشير

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 168484403/09/13 26 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضسميرة هديشي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 175022902/09/14 18 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعبدالحق تسمان



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 159693505/09/11 28 الفيزياء والكيمياءبن لحفيظ عثمان

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 159812205/09/11 24 التربية السلميةمحمد السليماني

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: بنسليمان 127986907/09/04 36 التربية التشكيليةرواكي يوسف

إقليم: القنيطرةإقليم: بنسليمان 144778405/09/07 70 التربية الموسيقيةبلحاج ندى الربيع

عمالة: سلإقليم: بنسليمان 168633304/09/12 40 التربية الموسيقيةفدوى حلب

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: بنسليمان 150570205/09/08 54 المعلومياتوفاء صبير

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 150566105/09/08 40 المعلومياتمحمد البوهالي

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 130956419/09/03 84 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةعبد الله الرويشي

إقليم: الجديدةإقليم: برشيد 144798605/09/07 56 اللغة العربيةالمصطفى  فاتح

إقليم: بني مللإقليم: برشيد 128543707/09/05 52 اللغة العربيةطالبي جواد

إقليم: خريبكةإقليم: برشيد 175079602/09/14 28 اللغة العربيةرضوان الكبير

إقليم: بنسليمانإقليم: برشيد 127736707/09/04 24 اللغة العربيةلطيفة الغزواني

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: برشيد 127787307/09/04 42 اللغة الفرنسيةرقية وزراغ

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: برشيد 140817607/09/05 34 اللغة الفرنسيةسالمي محمد

إقليم: سيدي بنورإقليم: برشيد 112397816/09/98 33 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهند   مرفوق

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 144690405/09/07 28 اللغة الفرنسيةالخطابي خديجة

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: برشيد 144787805/09/07 24 اللغة الفرنسيةمؤدن محمد

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 128009020/09/04 58 الجتماعياتجليلة جمال



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: بنسليمانإقليم: برشيد 128368601/01/05 56 الجتماعياتعطرش فوزية

إقليم: الجديدةإقليم: برشيد 159865305/09/11 36 الجتماعياتفاطمة  خضروب

إقليم: الخميساتإقليم: برشيد 175032502/09/14 28 الجتماعياتمحمد بنلعربي

إقليم: القنيطرةإقليم: برشيد 175033402/09/14 28 الجتماعياتالرامي بنعيسى

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 98838616/09/93 114 أقدمية 12 سنةالرياضياتفاتحة بنتوركي

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 78949716/09/92 108 الرياضياتحميد القطابي الدريسي

إقليم: الجديدةإقليم: برشيد 6541716/09/94 72 الرياضياتعبدالقادر  البوعادي

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 140792607/09/05 40 الرياضياتميساوي الميلود

إقليم: الجديدةإقليم: برشيد 168589304/09/12 30 الرياضياتزراوي نزهة

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: برشيد 115316916/09/99 24 الرياضياتسععيد كامل

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 150461008/09/08 24 الرياضياترشيد كمخو

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: برشيد 175034602/09/14 19 إلتحاق بالزوجالرياضياتامال هكاوي

إقليم: الجديدةإقليم: برشيد 168585904/09/12 18 الرياضياتسكينة العدراوي

عمالة: الرباطإقليم: برشيد 126189130/09/02 82 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضحنان لواردي

إقليم: بني مللإقليم: برشيد 174980102/09/14 28 علوم الحياة والرضعبد الكريم زيدان

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: برشيد 174980202/09/14 18 علوم الحياة والرضمعروف فتيحة

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 158803502/09/10 28 الفيزياء والكيمياءصالح بوكنيفي

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 150517805/09/08 64 التربية السلميةعبد المولى بوبرنوس



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: الجديدةإقليم: برشيد 128100229/09/04 34 التربية السلميةحسناء المستوي

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 140920606/09/06 18 التربية السلميةهشام  فريسي

إقليم: الجديدةإقليم: برشيد 174969102/09/14 18 التربية السلميةمحمد وزان

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 154455702/09/09 48 التربية البدنيةمحمد الحمداوي

إقليم: الخميساتإقليم: برشيد 168612504/09/12 30 التربية البدنيةرضى ا مصطفى

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 175069002/09/14 18 التربية البدنيةآيت عزيزة

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 150581605/09/08 14 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالبوق أمين

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 158816102/09/10 28 التربية التشكيليةسعيد العزيزي

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 168497803/09/13 24 التربية التشكيليةالغريسي عفاف

عمالة: سلإقليم: برشيد 128059323/09/04 88 أقدمية 12 سنةالتربية الموسيقيةهدى لشهب

عمالة: سلإقليم: برشيد 144778005/09/07 70 التربية الموسيقيةالعلوي الحكيم مولي عثمان

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: برشيد 159813705/09/11 46 التربية الموسيقيةعسالي ايمان

إقليم: القنيطرةإقليم: برشيد 159817305/09/11 46 التربية الموسيقيةشيماء هماش

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: برشيد 128539507/09/05 36 التربية الموسيقيةمنصف العدراوي

إقليم: الجديدةإقليم: برشيد 130943216/09/03 46 المعلومياتمرعان نادية

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 158813802/09/10 34 المعلومياتنــوال نكــار

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 168846004/09/12 18 المعلومياتإيمان رحيم

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 154542502/09/09 40 التكنولوجياامين طاهر



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 159792905/09/11 18 التكنولوجياتيمور إسماعيل

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 98839316/09/93 126 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةالهام الشاغي

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 168739304/09/12 18 الجتماعياتاشواجي سلوى

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 115151516/09/99 94 أقدمية 12 سنةالتكنولوجياالحسن العمري

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 77288916/09/92 130 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةآمال بلبشير

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 89571416/09/89 98 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةخديجة الدرويش

إقليم: بنسليمانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 89763417/09/90 122 أقدمية 20 سنةالتربية السريةسكينة عصري

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 168483303/09/13 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةرفيع نادية

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 36968617/09/90 116 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءعبدالرحيم ولد لعضم

إقليم: تطوانعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 127078905/09/03 94 أقدمية 12 سنةالمعلومياتالعتابي حاتم

عمالة: المضيق - الفنيدقعمالة مقاطعة عين الشق 34275816/09/88 66 اللغة الفرنسيةزين الدين صلح الدين

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعة عين الشق 168777404/09/12 14 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةتشيش مريم

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعة عين الشق 130912205/09/03 77 إلتحاق بالزوجةالرياضياتحمامو عبدالعزيز

إقليم: النواصرعمالة مقاطعة عين الشق 71833116/09/92 48 الرياضياتالـمـصــطــفـــى   مباركي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعة عين الشق 36646416/09/89 54 التربية البدنيةتريبة نور الدين

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعة عين الشق 123266906/09/01 62 التربية السريةنادية عدفان

إقليم: الجديدةعمالة مقاطعة الحي الحسني 130948505/09/03 66 اللغة العربيةحنان وردي

إقليم: الصويرةعمالة مقاطعة الحي الحسني 36379716/09/89 80 أقدمية 12 سنةالجتماعياتسعيد ماجوك
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عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعة الحي الحسني 150577805/09/08 30 الجتماعياتحركتية مراد

إقليم: الجديدةعمالة مقاطعة الحي الحسني 105216916/09/97 102 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءمحمد أمين

إقليم: الجديدةعمالة مقاطعة الحي الحسني 117472006/09/00 78 أقدمية 12 سنةالتكنولوجياعفاف وضيف

إقليم: بني مللعمالة مقاطعات ابن مسيك 32534221/09/87 98 أقدمية 12 سنةالرياضياتعبد الرحيم الرحالي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعات ابن مسيك 36552016/09/89 122 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةمغفور عبد الرحمان

إقليم: مديونةعمالة مقاطعات مولي رشيد 105213416/09/97 108 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةعزيزة قرموشي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعات مولي رشيد 159727805/09/11 18 اللغة العربيةكمال ضعفاوي

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 98845116/09/93 126 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةنعيمة فحامة

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 126220716/09/02 78 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةالتونسي مينة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 112476716/09/98 56 اللغة الفرنسيةالسراني نبيلة

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات مولي رشيد 89078616/09/88 54 اللغة الفرنسيةإهري نادية

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات مولي رشيد 168583404/09/12 12 إلتحاق بالزوجالجتماعياتإلهام معروف

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات مولي رشيد 34489816/09/88 134 أقدمية 20 سنةالرياضياتشهين فؤاد

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 112482316/09/98 93 إلتحاق بالزوجالرياضياتلطيفة المعلم

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات مولي رشيد 11565416/09/83 102 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضالمنصور المعطي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 158797902/09/10 24 علوم الحياة والرضفهيم خديجة

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 21051116/09/84 118 الفيزياء والكيمياءعبد الرحمان أعبودوا

إقليم: النواصرعمالة مقاطعات مولي رشيد 117802206/09/00 72 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءبنصار مولي ابراهيم
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عمالة: فاسعمالة مقاطعات مولي رشيد 105232016/09/97 82 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةعبد ا المحب

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 158920902/09/10 24 التربية السلميةيونس علم

إقليم: تاوناتعمالة مقاطعات مولي رشيد 144826805/09/07 60 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةمصطفى حول

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات مولي رشيد 37562517/09/90 102 أقدمية 12 سنةالتكنولوجيامصطفى متقدم

عمالة: مراكشعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 105259016/09/97 120 أقدمية 20 سنةاللغة العربيةفاطمة الزهراء العفط

إقليم: القنيطرةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 112394116/09/98 116 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةعائشة مندير

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 117902506/09/00 108 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةبلغيثي  لل مريم

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 30681421/09/87 42 اللغة العربيةالحسين خياط

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 36540316/09/89 116 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةمحمد ميعاد

عمالة: مراكشعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 32538116/09/86 110 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةعبد الرحمان خاردي

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 115156616/09/99 102 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةخديجة زهير

إقليم: الجديدةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 117710806/09/00 84 أقدمية 12 سنةالجتماعياترشيد عتوق

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 144754105/09/07 60 الجتماعياتبوقسيم الحسين

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 24242816/09/85 106 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضالمصطفى مستقيم

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 117887613/09/00 90 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضكريمة سعود

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 74840416/09/93 72 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءنعيمة بوركة

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 5525916/09/94 66 الفيزياء والكيمياءمينة حنافي

إقليم: النواصرعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 144699505/09/07 42 الفيزياء والكيمياءياسمينة العلوي
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عمالة: سلعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 128252107/09/05 82 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةخالد شحيتة

عمالة: سلعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 150517105/09/08 46 التربية السلميةزهور اغبال

إقليم: سيدي بنورعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 117890312/09/00 74 التربية البدنيةعبدالرحيم عبدالمجيد

إقليم: برشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 117576606/09/00 72 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةانوار مومن

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 130867409/09/03 94 أقدمية 12 سنةالتربية الموسيقيةحنان بوسلم

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 34277716/09/88 78 أقدمية 12 سنةالتكنولوجيامحمد صديكي

إقليم: آسفيإقليم: الجديدة 140943506/09/06 58 اللغة العربيةابوالعلء  بهيجة

إقليم: آسفيإقليم: الجديدة 128098307/09/04 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالهادي ليلى

إقليم: اليوسفيةإقليم: الجديدة 175541502/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةحفيظة وهبي

إقليم: الرحامنةإقليم: الجديدة 128445419/09/05 42 اللغة الفرنسيةجميلة دوامي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الجديدة 127812207/09/04 40 اللغة الفرنسيةساعد فاطمة

إقليم: آسفيإقليم: الجديدة 150552305/09/08 40 اللغة الفرنسيةالعلواوي كوتر

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الجديدة 158774802/09/10 30 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةايمان الجزولي

إقليم: تارودانتإقليم: الجديدة 150474705/09/08 24 اللغة الفرنسيةسعيد بن يحي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الجديدة 36926316/09/89 60 الجتماعياتع الحق صابر

إقليم: سيدي بنورإقليم: الجديدة 130969805/09/03 31 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتعبد العزيز واد الرحمان

إقليم: سطاتإقليم: الجديدة 159865405/09/11 28 الجتماعياتهشام كزولي

عمالة: المحمديةإقليم: الجديدة 77280816/09/92 104 أقدمية 12 سنةالرياضياتالحبيب المباركي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: سيدي بنورإقليم: الجديدة 144709905/09/07 42 الرياضياتعصام  اللضحى

إقليم: آسفيإقليم: الجديدة 150459905/09/08 34 الرياضياتالواعي نبيل

إقليم: سيدي بنورإقليم: الجديدة 158866702/09/10 24 إلتحاق بالزوجالرياضياتسناء حواص

إقليم: برشيدإقليم: الجديدة 175535902/09/15 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتفتيحة عزيز

إقليم: آسفيإقليم: الجديدة 150454705/09/08 28 علوم الحياة والرضهدى لمزوضي

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 127934507/09/04 40 الفيزياء والكيمياءجواد عودة

عمالة: سلإقليم: الجديدة 154489202/09/09 58 التربية السلمية الصحراوي عبدالعزيز

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الجديدة 36921516/09/89 48 التربية السلميةمصطفى الغماد

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 123373817/09/01 96 أقدمية 12 سنةالتربية التشكيليةزين العابدين المين

إقليم: العيونإقليم: الجديدة 168496203/09/13 24 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةفاطمة صفار

إقليم: آسفيإقليم: مديونة 144708007/09/07 60 اللغة العربيةحليمة أزرو

إقليم: النواصرإقليم: مديونة 98849716/09/93 46 اللغة العربيةحكيمة الحريري

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: مديونة 174963302/09/14 28 الجتماعياتربيعة ابن الطالب

عمالة: فاسإقليم: مديونة 115157116/09/99 70 الرياضياتعبد الحد زويرشي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 128188604/09/02 72 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضالحمري ليلى

عمالة: مراكشإقليم: مديونة 175025602/09/14 18 علوم الحياة والرضسعيدة حجلي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 123322606/09/01 60 الفيزياء والكيمياءسعاد حدي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: مديونة 5554016/09/94 48 التربية السلميةمحمد قايدي
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إقليم: تاوناتإقليم: مديونة 168610104/09/12 40 التربية البدنيةالحجامي حميد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 130897205/09/03 56 إلتحاق بالزوجالتربية السريةغزلن المردمي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 144687605/09/07 34 التربية التشكيليةعبد الحكيم شببي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: مديونة 140802207/09/05 58 المعلومياتالنشاط سعيد

إقليم: تطوانعمالة: المحمدية 89583116/09/89 142 أقدمية 20 سنةاللغة العربيةنزيهة بوزكري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: المحمدية 128246107/09/05 20 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبهيجة  وكريم

إقليم: بنسليمانعمالة: المحمدية 105049416/09/97 110 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةسناء بكاش

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: المحمدية 175430202/09/15 14 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحفيظة زماوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: المحمدية 169245903/09/13 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتلبطار إيمان

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: المحمدية 123303913/09/01 46 علوم الحياة والرضالفخري لبنى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: المحمدية 128300501/01/05 64 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءحبيبة الرواعي

إقليم: تطوانعمالة: المحمدية 65957117/09/79 96 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةالمصطفى نشوة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة: المحمدية 128465507/09/05 18 إلتحاق بالزوجالتربية السريةعلوي امينة

إقليم: بنسليمانعمالة: المحمدية 36433016/09/89 124 أقدمية 20 سنةالتربية التشكيليةنورالدين العسري

إقليم: بنسليمانعمالة: المحمدية 5528816/09/94 56 التربية التشكيليةعبد الرزاق اودغوغ

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: المحمدية 127979214/09/04 36 التربية التشكيليةالمهدي بوسوف

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة: المحمدية 130905417/09/03 60 التربية الموسيقيةفقير بدر

عمالة: مكناسإقليم: النواصر 117706806/09/00 98 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةنــــــزهــــــــة  مــــزرد
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عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 154537702/09/09 28 اللغة العربيةنصري الشعيبية

إقليم: تازةإقليم: النواصر 168805804/09/12 28 اللغة العربيةإلهام بنداود

إقليم: الحوزإقليم: النواصر 175017402/09/14 28 اللغة العربيةحسن محمودي

إقليم: القنيطرةإقليم: النواصر 175038702/09/14 28 اللغة العربيةجواد عكي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 159728905/09/11 18 اللغة العربيةسناء حفيظ

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: النواصر 175102402/09/14 18 اللغة العربيةاحمد اغطاس

إقليم: تطوانإقليم: النواصر 175102802/09/14 18 اللغة العربيةاليوبي العمراني ابراهيم

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 128060607/09/04 62 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحــنـــان لـحــصـــيــــري

عمالة: الرباطإقليم: النواصر 140793507/09/05 54 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةمديحة أزكر

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 88318416/09/86 30 اللغة الفرنسيةخديجة ادريوش

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 144747905/09/07 28 اللغة الفرنسيةسهبر حسناء

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 128535707/09/05 24 اللغة الفرنسيةخالد ملل

إقليم: الصويرةإقليم: النواصر 140882206/09/06 18 اللغة الفرنسيةكريمة أيت تمرموشت

إقليم: الجديدةإقليم: النواصر 159702205/09/11 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهند لفحل

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 154513102/09/09 48 الجتماعياتليلى بوغانمي

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 150439505/09/08 36 الجتماعياتبحافيظ سعيد

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: النواصر 169282403/09/13 34 الجتماعياتمريم لجفار

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: النواصر 168482303/09/13 24 الجتماعياتخديجة بحافيض
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تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: سطاتإقليم: النواصر 34200816/09/88 84 إلتحاق بالزوجةالرياضياتعــبــد الـرزاق  مـنـيـــــــر

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 144709805/09/07 35 إلتحاق بالزوجالرياضياتديب مريم

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 150459205/09/08 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتسلمى الدهبي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 175024402/09/14 28 علوم الحياة والرضحبيبة ارهال

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: النواصر 175104802/09/14 28 علوم الحياة والرضالزغولي محمد

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 175066902/09/14 18 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالمؤدن رشيدة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 105188116/09/97 62 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمحمد فاطمي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: النواصر 174969002/09/14 28 التربية السلميةمحمد الخربوبي

إقليم: صفروإقليم: النواصر 175010502/09/14 18 التربية السلميةالسباع اسماعيل

إقليم: الدريوشإقليم: النواصر 175163002/09/14 18 التربية السلميةسعيد زروالي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 128058128/09/04 39 إلتحاق بالزوجالتربية السريةنزار مريمة

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: النواصر 127962927/09/04 36 إلتحاق بالزوجالتربية السريةسلوى   كسيورة

إقليم: الجديدةإقليم: النواصر 128541507/09/05 42 التربية الموسيقيةنشافة مصطفى

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 34482916/09/88 146 أقدمية 20 سنةاللغة العربيةحميد شقراطي

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 117806106/09/00 100 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةخبازي حميد

إقليم: الحاجبإقليم: سطات 144719505/09/07 70 اللغة العربيةيزمي  احمد

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 128226103/10/05 44 اللغة العربيةزهرة  دندوني

إقليم: بني مللإقليم: سطات 150544705/09/08 36 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسناء ابن غزالة
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إقليم: خريبكةإقليم: سطات 159728405/09/11 36 اللغة العربيةالساري بوشرى

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 169226003/09/13 24 اللغة العربيةسناء الحجام

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سطات 159729505/09/11 18 اللغة العربيةرضوان الزهيري

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 34656316/09/88 104 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةعبدالكريم ميعاد

إقليم: الجديدةإقليم: سطات 112433516/09/98 58 اللغة الفرنسيةسميرة بوطرة

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: سطات 128224907/09/05 58 اللغة الفرنسيةأومنو عبد الواحد

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 118230719/10/00 40 اللغة الفرنسيةادريس المحفوظ

إقليم: الرحامنةإقليم: سطات 150494405/09/08 38 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةقاصد لوبنة

إقليم: مديونةإقليم: سطات 140565401/02/08 34 اللغة الفرنسيةالحايكي   عبد الكبير

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 168839204/09/12 30 اللغة الفرنسيةغزلن سرار

إقليم: النواصرإقليم: سطات 175063202/09/14 28 اللغة الفرنسيةعائشة باسي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 175063302/09/14 28 اللغة الفرنسيةأسماء الشاه

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 130703305/09/03 24 اللغة الفرنسيةعبد الصمد الغدويني

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 89338816/09/88 18 اللغة الفرنسيةحطاف بوشرة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سطات 175087402/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةكريمة الضاو

إقليم: الرحامنةإقليم: سطات 175476602/09/15 15 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةأسماء أوجة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سطات 175474502/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسارة درازي

إقليم: النواصرإقليم: سطات 175474202/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنورة أحيون
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عمالة: الرباطإقليم: سطات 175476702/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةوديان أجعفري

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 154430002/09/09 48 الجتماعياترفيق عبد المالك

عمالة: مكناسإقليم: سطات 168851304/09/12 40 الجتماعياتجمال أمرورط

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: سطات 168584604/09/12 30 الجتماعياتزهير اسماعيل

إقليم: القنيطرةإقليم: سطات 175032302/09/14 28 الجتماعياتالنولي نور الدين

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سطات 175137802/09/14 18 الجتماعياتالحاجبي محمد

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 9061116/09/95 56 الرياضياتكريم بدري

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 154545902/09/09 40 الرياضياتمحمــد  رشيــد

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 118194216/09/99 30 الرياضياتعياد بنموسى

إقليم: مديونةإقليم: سطات 174998902/09/14 28 الرياضياتسارة أحسني

إقليم: برشيدإقليم: سطات 168745204/09/12 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتوفاء السعدي

إقليم: العيونإقليم: سطات 175470302/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتلزعر حسناء

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 154438102/09/09 51 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضفوزية امرباح

عمالة: مراكشإقليم: سطات 168491303/09/13 34 علوم الحياة والرضأسماء بابا الشيخ

إقليم: تارودانتإقليم: سطات 175054802/09/14 18 علوم الحياة والرضيونس هنيو

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: سطات 175065802/09/14 18 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضابتسام زكرياء

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 126132304/09/02 64 الفيزياء والكيمياءعبد الحكيم  بنطيبي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 144713605/09/07 40 الفيزياء والكيمياءغنامي عديل
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إقليم: برشيدإقليم: سطات 144712005/09/07 36 الفيزياء والكيمياءبوشرى ادم

إقليم: برشيدإقليم: سطات 150561705/09/08 34 الفيزياء والكيمياءرشيد فهــــــيــــــم

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 158801702/09/10 34 الفيزياء والكيمياءسبغنام عز الدين

إقليم: النواصرإقليم: سطات 150562205/09/08 24 الفيزياء والكيمياءزكرياء لشكر

إقليم: النواصرإقليم: سطات 175540402/09/15 12 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءخديجة بنعطار

عمالة: مكناسإقليم: سطات 144770005/09/07 70 التربية السلميةبدر الدين رشقة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سطات 168471703/09/13 34 التربية السلميةاعبو عمر

إقليم: الحوزإقليم: سطات 171943503/09/13 34 التربية السلميةخالد إكزارن

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: سطات 159756705/09/11 28 التربية السلميةرشيد بن صالح

إقليم: القنيطرةإقليم: سطات 21325223/10/84 146 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةعبدالعزيز غويتي

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 9040916/09/95 124 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةعبدالجليل البهجاوي

إقليم: الجديدةإقليم: سطات 126188704/09/02 88 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةعبد المجيد  ليزول

إقليم: الخميساتإقليم: سطات 168603404/09/12 30 التربية البدنيةحسن بناني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سطات 168689504/09/12 30 التربية البدنيةعيسى سلمي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 130924105/09/03 54 إلتحاق بالزوجالتربية السريةجميلة  خربوش

عمالة: الرباطإقليم: سطات 128476907/09/05 18 إلتحاق بالزوجالتربية السريةفوزية فوم

إقليم: القنيطرةإقليم: سطات 37395717/09/90 114 أقدمية 20 سنةالتربية التشكيليةمحمد خيا

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سطات 159688005/09/11 46 التربية التشكيليةالبركمي فؤاد
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إقليم: برشيدإقليم: سطات 140924106/09/06 28 التربية الموسيقيةعبد الغني ايت تزالين

عمالة: مكناسإقليم: سطات 169197803/09/13 25 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةسارة الصرصري

إقليم: برشيدإقليم: سطات 128063217/09/04 80 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتمحمد  صدوق

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: سطات 144695205/09/07 70 المعلومياتسهام بوكرين

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: سطات 144812605/09/07 66 المعلومياتفاطمةالزهراء  مزاط

إقليم: برشيدإقليم: سطات 128051707/09/04 48 المعلومياتالبهلول لوليجات

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 144813405/09/07 40 المعلومياتعلي السهيلي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 168826404/09/12 40 المعلومياتبوشرى اركيك

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 154544602/09/09 30 المعلومياتعبد الهادي عقرة

إقليم: برشيدإقليم: سطات 168826704/09/12 30 إلتحاق بالزوجالمعلومياتغزلن سايح

إقليم: بركانإقليم: سطات 168828504/09/12 30 إلتحاق بالزوجالتكنولوجياالصدقاوي إكرام

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سطات 168832504/09/12 30 إلتحاق بالزوجالتكنولوجيافوزية العثماني

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي بنور 115260016/09/99 100 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةجليلة بريش

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 115242316/09/99 94 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةميلودة امهيليس

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 29872416/09/86 76 اللغة العربيةابوحافص محمد

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 159728105/09/11 46 اللغة العربيةنعيمة الهاوسي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 144798305/09/07 44 اللغة العربيةالعصبي بوشعيب

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 144743905/09/07 40 اللغة العربيةالبحيبح معتصم بال
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إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 154509802/09/09 40 اللغة العربيةمحمد نداي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 144706805/09/07 38 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبديعة  الدريسي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 144744405/09/07 36 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاسماعيل الدرزوري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 159804505/09/11 36 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسعاد خرتيتي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 174996502/09/14 18 اللغة العربيةوفاء القضيوي الدريسي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 88422516/09/86 152 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةلطيفة عطاف

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 34715916/09/88 104 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةجلواجة عبد اللطيف

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 112455816/09/98 92 اللغة الفرنسيةعبد ا مشكور

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 21093117/09/84 64 اللغة الفرنسيةمغاطيط عبد الكريم

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 89601817/09/90 62 اللغة الفرنسيةصباح لفريقي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 30487816/09/86 58 اللغة الفرنسيةعبد ا كرشي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي بنور 117906506/09/00 52 اللغة الفرنسيةعبد الغني بالهاشمي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 128031107/09/04 48 اللغة الفرنسيةنوار الشروقات

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 154526502/09/09 48 اللغة الفرنسيةبوشرى العودي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 154526302/09/09 43 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحسنى شعالي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168591204/09/12 40 اللغة الفرنسيةمعاد أسماء

إقليم: وادي الذهبإقليم: سيدي بنور 159769805/09/11 37 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسعاد بوعرفة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 150575305/09/08 36 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالزادي حياة
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تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 150575405/09/08 36 اللغة الفرنسيةحسيب لطيفة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سيدي بنور 168483203/09/13 34 اللغة الفرنسيةلمياء لعميم

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 169269303/09/13 34 اللغة الفرنسيةنادية بورواحلين

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 168483003/09/13 30 اللغة الفرنسيةسي محمد الضريف البوفي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 175065002/09/14 28 اللغة الفرنسيةسومية اوتهامي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168589804/09/12 26 اللغة الفرنسيةأسماء دكوان

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 174978602/09/14 18 اللغة الفرنسيةالهام كيطنة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 169204603/09/13 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهشام رجاء

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168591704/09/12 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةايمان سباج

إقليم: اليوسفيةإقليم: سيدي بنور 128270507/09/05 74 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةأهميم نعيمة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: سيدي بنور 144684305/09/07 50 اللغة النجليزيةخرشش ألـهام

إقليم: تاوناتإقليم: سيدي بنور 158786002/09/10 43 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةخديجة بونوالة

إقليم: تطوانإقليم: سيدي بنور 144685305/09/07 36 اللغة النجليزيةسيفى مصطفى

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 115142216/09/99 112 أقدمية 12 سنةالجتماعياتبوراس لمياء

عمالة: مكناسإقليم: سيدي بنور 154444902/09/09 58 الجتماعياتامسيد حنان

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 144774305/09/07 42 الجتماعياتقليلي إبراهيم

إقليم: برشيدإقليم: سيدي بنور 168584004/09/12 36 الجتماعياتالشعيبية السحنوني

إقليم: برشيدإقليم: سيدي بنور 168584404/09/12 28 الجتماعياتهشام وردي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06
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إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 174963602/09/14 28 الجتماعياتعبدالعزيز امهيدرات

إقليم: العرائشإقليم: سيدي بنور 175096202/09/14 28 الجتماعياتمحمد العربي عبد الجبار

إقليم: العرائشإقليم: سيدي بنور 175096302/09/14 28 الجتماعياتعمر العسري

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي بنور 168464803/09/13 24 الجتماعياتأنس سلبوك

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 168485603/09/13 24 الجتماعياتخيار رشيدة

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 174982102/09/14 18 الجتماعياتعبد المجيد بوعريش

إقليم: مولي يعقوبإقليم: سيدي بنور 174982202/09/14 18 الجتماعياتفؤاد لشعل

إقليم: خريبكةإقليم: سيدي بنور 175056202/09/14 18 الجتماعياتيوسف الهينوني

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: سيدي بنور 175156402/09/14 18 الجتماعياتأحمد أعليلوش

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 74820916/09/93 132 أقدمية 20 سنةالرياضياتالكوطي نور الدين

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 105063216/09/97 120 أقدمية 20 سنةالرياضياتيوسف رمزان

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 34655016/09/88 112 أقدمية 12 سنةالرياضياتعبد الرحمان بلقرية

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: سيدي بنور 115241316/09/99 64 الرياضياتالشليحي رضوان

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 144694705/09/07 60 المعلومياتعمار بوشعيب

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 115288816/09/99 48 الرياضياتالفرقاني سعيد

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 150560605/09/08 46 الرياضياتتوبة المحجوب

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 150462105/09/08 37 إلتحاق بالزوجالرياضياتزروالي زكية

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168588404/09/12 30 الرياضياتزينب لعشير



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 158865402/09/10 28 الرياضياتعبد الحكيم العرفاوي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168586304/09/12 28 الرياضياتأحمد الحاكم

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي بنور 175085202/09/14 28 الرياضياتعزيز امهري

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 168587604/09/12 18 إلتحاق بالزوجةالرياضياتعبد الهادي الصبار

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي بنور 174987102/09/14 18 الرياضياتنعيمة أكومار

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 174989102/09/14 18 إلتحاق بالزوجالرياضياتزينب بوصفيحة

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي بنور 175092302/09/14 18 الرياضياتبن زكري مهى

عمالة: مراكشإقليم: سيدي بنور 126192309/09/02 66 علوم الحياة والرضمزلي مليكة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 158891102/09/10 30 علوم الحياة والرضهاجر الجعدي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168755204/09/12 30 علوم الحياة والرضمريم الخباش

إقليم: بني مللإقليم: سيدي بنور 175155202/09/14 28 علوم الحياة والرضابراهيم مساوي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي بنور 169286703/09/13 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضوفاء الحفيان

إقليم: العيونإقليم: سيدي بنور 174979802/09/14 18 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضحياة الخضري

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 174980402/09/14 18 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضسكينة المغاط

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 174981202/09/14 18 علوم الحياة والرضفاطمة يقين

عمالة: مراكشإقليم: سيدي بنور 175020702/09/14 18 علوم الحياة والرضاجوالعمراني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي بنور 175175702/09/14 18 علوم الحياة والرضسارة الحارثي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 74386416/09/93 108 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءموسى السفيني



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  
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م. النقط
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إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 128366201/01/02 104 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءبوشعيب سمايني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 104380716/09/96 70 الفيزياء والكيمياءسعيد كريبي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 105219416/09/97 64 الفيزياء والكيمياءغالم   الزرايدي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 5498716/09/94 54 الفيزياء والكيمياءعبد الحكيم بونكاب

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 128017507/09/04 46 الفيزياء والكيمياءمحمد عامد

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 168489511/09/13 34 الفيزياء والكيمياءخديجة سهير

إقليم: العيونإقليم: سيدي بنور 175539102/09/15 13 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءاحمد خلف

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 127026504/09/02 78 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةعين دردارة عبد السلم

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 128279401/01/05 58 التربية السلميةعبدالواحد المليلي

إقليم: الرحامنةإقليم: سيدي بنور 168730204/09/12 32 التربية السلميةفنان عبد النبي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 174966302/09/14 28 التربية السلميةياسين بيشا

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 24303916/09/85 152 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةبوريضة بوشعيب

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 123267206/09/01 90 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةعدلني هشام

إقليم: تطوانإقليم: سيدي بنور 168613404/09/12 40 التربية البدنيةعبد النور الزوبعي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 128082007/09/04 36 التربية البدنيةدحماني محمد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168535203/09/13 25 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةبشرى امزوري

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: سيدي بنور 128070807/09/04 36 إلتحاق بالزوجالتربية السريةامان زعاق

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 158807002/09/10 19 إلتحاق بالزوجالتربية السريةنادية الخطابي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06
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إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130944416/09/03 46 التربية التشكيليةنشيط رضوان

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 159686405/09/11 36 التربية التشكيليةسهام الشاطبي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 127985307/09/04 28 التربية التشكيليةمكوار الجيللي

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 144779505/09/07 43 إلتحاق بالزوجةالتربية الموسيقيةالبرانصي فيصل

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 159813805/09/11 36 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةأزهار بديع

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 159817005/09/11 18 التربية الموسيقيةبدر الدين هبولي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 144811305/09/07 60 المعلومياتعبد العزيز هشمي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 127934307/09/04 42 المعلومياتالنتفي نور الدين

إقليم: الصويرةإقليم: سيدي بنور 168826804/09/12 30 إلتحاق بالزوجالمعلومياتنوال تيموياس

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 168846104/09/12 30 المعلومياتحنان مستور

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: سيدي بنور 159798905/09/11 25 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتحمزة بنشاردة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 71061516/09/92 98 التكنولوجياالتجاني قطبي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 123320810/09/01 46 التكنولوجيافتح ا عزيز

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 123282006/09/01 44 إلتحاق بالزوجةالتكنولوجيابلكوفة نبيل

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126172204/09/02 28 التكنولوجياحمدوش أحمد

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 154541402/09/09 24 إلتحاق بالزوجةالتكنولوجيامحمد شيهب



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07
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07

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 128184304/09/02 72 اللغة العربيةبركاوي  حميدة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 154490802/09/09 58 اللغة العربيةفاطمة الزهراء ديريس

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 144744105/09/07 52 اللغة العربيةبويكادون محمد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 144743805/09/07 46 اللغة العربيةبلعبيزي حسام

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 159759705/09/11 46 اللغة العربيةمنى الشامي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 127926707/09/04 44 اللغة العربيةسناء اهملو

إقليم: النواصرإقليم: الحوز 159759905/09/11 36 اللغة العربيةالعيشوش هدى

عمالة: مكناسإقليم: الحوز 159760105/09/11 36 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةامينة المتوكل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 159760405/09/11 36 اللغة العربيةزهرة ادرابن

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158924202/09/10 34 اللغة العربيةالمصطفى اجناح

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 159761205/09/11 32 اللغة العربيةالسعضلوي هدى

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168783404/09/12 32 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةلطيفة الروزي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104494316/09/96 30 اللغة العربيةلطيفة الخفش

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 150492605/09/08 30 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالكابوس كريمة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175130002/09/14 21 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسعيدة الغيور

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 169250203/09/13 13 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةعادل ناصحي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 112462216/09/98 116 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةوفاء لمراني

إقليم: بني مللإقليم: الحوز 15180816/09/82 110 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةأحمد الشريف
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 24266116/09/85 106 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةعزيزة عربي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 128381601/01/02 88 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةعبد العزيز  الشرداوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123354906/09/01 84 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةأمينة ربيع القلب

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 118205104/10/00 58 اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء بلغالي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140948906/09/06 56 اللغة الفرنسيةخديجة الرحنان

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158774302/09/10 42 اللغة الفرنسيةالعلمي فاطمة الزهراء

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168787104/09/12 40 اللغة الفرنسيةإكرام تسويت

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168839504/09/12 40 اللغة الفرنسيةسمية مقلتي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111341016/09/97 38 اللغة الفرنسيةاحمد يوسفي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 33104816/09/88 36 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنادية الهللي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117899106/09/00 36 اللغة الفرنسيةآيت هشا حجيبة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 150493605/09/08 36 اللغة الفرنسيةكريم التازي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168784404/09/12 30 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنادية عكرام

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168784604/09/12 30 اللغة الفرنسيةايت لعميم غزلن

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168785104/09/12 30 اللغة الفرنسيةضاعيف فاطمة الزهراء

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168786404/09/12 30 اللغة الفرنسيةنهيد نباري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140914906/09/06 60 الجتماعياتاسماء اولد الحسين

إقليم: الحاجبإقليم: الحوز 154539008/10/09 58 الجتماعياتبولحية رشيد



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: بركانإقليم: الحوز 158958202/09/10 42 الجتماعياتعبد العالي المبطول

إقليم: تارودانتإقليم: الحوز 128236707/09/05 40 الجتماعياتمحمد الكناني البومسهولي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 124012406/09/01 30 الجتماعياتاولدتهامي احمد

إقليم: زاكورةإقليم: الحوز 168727404/09/12 30 الجتماعياتضيف ا سلمي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 174963702/09/14 28 الجتماعياتعزيز اجبون

إقليم: تارودانتإقليم: الحوز 169261303/09/13 24 الجتماعياتأمتال محمد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168750304/09/12 22 الجتماعياتخولة  الكامل

إقليم: شيشاوةإقليم: الحوز 175055702/09/14 18 الجتماعياتسعيد أمزال

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 15213016/09/82 154 أقدمية 20 سنةالرياضياتالتغماني عبد اللطيف

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 9065416/09/95 108 أقدمية 12 سنةالرياضياتعبد الوهاب كوبري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 72036016/09/92 90 أقدمية 12 سنةالرياضياتمولي يحيى أبو الحسان

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 9070316/09/95 70 الرياضياتحفصة نديم

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140937806/09/06 54 الرياضياتشكور جمال

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158783602/09/10 48 الرياضياتحفصاء الهبيل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 144789305/09/07 40 الرياضياتعطولي السعدية

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 150468305/09/08 40 الرياضياتياسين شكار

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 150537805/09/08 40 الرياضياتمصطفى قريمس

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158903702/09/10 34 الرياضياتالسعيد حدوفان
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158812602/09/10 30 الرياضياترضوان ايت با

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168795904/09/12 30 الرياضياتالحسين ايت سعيد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168796604/09/12 30 الرياضياتصارة العمراني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175534002/09/15 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتكوثر جعيمة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175534202/09/15 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتلمياء الجردوني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 123311206/09/01 84 علوم الحياة والرضحياة المغازلي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 14779616/09/84 68 علوم الحياة والرضابراهيم قارو

إقليم: ورزازاتإقليم: الحوز 124100506/09/01 66 علوم الحياة والرضلحسن أويشو

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126184404/09/02 50 علوم الحياة والرضفتيحة لحجاب

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175615702/09/15 12 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضسارة ابن الفلح

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158906602/09/10 34 الفيزياء والكيمياءزهير الصياغ

عمالة: سلإقليم: الحوز 169276003/09/13 34 الفيزياء والكيمياءلحسن اهروال

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 154478502/09/09 30 الفيزياء والكيمياءحبيب أيت عبد المولى

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 150452005/09/08 26 الفيزياء والكيمياءجمال أعسيس

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 28932716/09/86 116 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةمحمد الزهيد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 150487805/09/08 34 التربية السلميةاشميرو مولي محمد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 29727716/09/86 116 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةعبد المولى لهبال

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 32438916/09/86 116 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةمبتهج عزالدين
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 34219416/09/88 108 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةمحمد نور الدين بوعوي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6110216/09/94 52 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالشايخ رشيد

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 168659904/09/12 30 التربية البدنيةابو النوافل محمد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 126166104/09/02 90 أقدمية 12 سنةالتربية السريةفخري فاطمة الزهراء

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115204116/09/99 86 أقدمية 12 سنةالتربية السريةأحلم أيت الطالب

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 128474707/09/05 72 أقدمية 12 سنةالتربية السريةنجوى الورزة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 39010316/09/91 120 أقدمية 20 سنةالتربية التشكيليةالحسين ايت أمغار

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 9016215/09/95 112 أقدمية 12 سنةالتربية التشكيليةحميد بعلتن

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 37415417/09/90 112 أقدمية 12 سنةالتربية التشكيليةعبد الرزاق الستاني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 128248107/09/05 45 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةسكينة التيداني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 144777805/09/07 70 التربية الموسيقية  فهد عابد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130885905/09/03 94 أقدمية 12 سنةالمعلومياتحفيظ الحاكمي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140965806/09/06 76 المعلومياتكريم ا عبد الجليل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140961606/09/06 68 المعلومياتتوفيق بنرمضان

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140799007/09/05 56 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتالحاجبي ناصيف يوسف

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 150571305/09/08 56 إلتحاق بالزوجالمعلومياتزغلـــــــــــــــول   امــــل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 150571505/09/08 40 المعلومياتبوصبر حميد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 158854602/09/10 38 إلتحاق بالزوجالمعلومياتعائشة العاود
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عمالة: مراكشإقليم: الحوز 127828107/09/04 36 المعلومياتيوسف الجريري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140966906/09/06 30 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتكمال  ليكاوة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115203716/09/99 40 التكنولوجيافرياط     سعيد

إقليم: شيشاوةإقليم: الحوز 144815105/09/07 40 التكنولوجيافكينش عبد العزيز

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168834804/09/12 32 إلتحاق بالزوجالتكنولوجيامريم القطبي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 36795916/09/89 96 اللغة العربيةبوحسين حمين

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 128402201/01/02 94 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةخديجة الزهاري

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 128415801/01/02 90 اللغة العربيةنزهة عميرة

إقليم: وادي الذهبإقليم: شيشاوة 20984522/10/84 84 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةنور الدين تدجوستي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 128181104/09/02 84 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةسعيدة سنوسي

إقليم: العيونإقليم: شيشاوة 39828816/09/91 82 اللغة العربيةعز الدين العروسي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 130934605/09/03 60 اللغة العربيةمهداوي أسماء

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 150492305/09/08 46 اللغة العربيةفاطمة شكير

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 168782604/09/12 40 اللغة العربيةبوستة حنان

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 154490102/09/09 30 اللغة العربيةرشيد ارهال

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 175130402/09/14 28 اللغة العربيةيوسف سعيد كروج

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 169246903/09/13 24 اللغة العربيةحنان بخاري

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 174997902/09/14 18 اللغة العربيةليلى الجيد
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عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 118204907/10/00 100 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةنزهة بلعروسي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140837506/09/06 66 اللغة الفرنسيةنسرين ريان

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140906106/09/06 66 اللغة الفرنسيةثورية عمي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 128254107/09/05 64 اللغة الفرنسيةايمان الحمزاوي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 140948710/09/06 60 اللغة الفرنسيةالغاضي عماد

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140861206/09/06 46 اللغة الفرنسيةسناء اهريمش

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 159701105/09/11 46 اللغة الفرنسيةمحمد ياسين بوعبيد

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 168786004/09/12 40 اللغة الفرنسيةنسرين كمال

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 168786804/09/12 40 اللغة الفرنسيةزكية صوفي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 150493505/09/08 34 اللغة الفرنسيةأقنو عبد الرفيع

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 169270203/09/13 34 اللغة الفرنسيةالهللي عائشة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 169270303/09/13 34 اللغة الفرنسيةكوثر الحنيين

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 175133202/09/14 28 اللغة الفرنسيةفتيحة العنتوم

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 175152902/09/14 18 اللغة الفرنسيةندية تافرسيتي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 175613002/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةياسين جوهر

إقليم: تارودانتإقليم: شيشاوة 158885602/09/10 52 الجتماعياتعادل بنعربي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شيشاوة 174983902/09/14 28 الجتماعياتعلي أيت الحاج علي

إقليم: تارودانتإقليم: شيشاوة 159712205/09/11 36 الرياضياتالمهدي اجنيبة
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عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 168529503/09/13 34 الرياضياتحسن الضريف

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شيشاوة 169256203/09/13 34 الرياضياتياسين العساوي

إقليم: العيونإقليم: شيشاوة 168588204/09/12 30 الرياضياتيمنى حميم

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شيشاوة 175000002/09/14 28 الرياضياتأمينة القرشالي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: شيشاوة 175085002/09/14 28 الرياضياتفائل كلثومة

إقليم: تارودانتإقليم: شيشاوة 175128102/09/14 28 الرياضياتسميرة ضباش

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 175128202/09/14 28 الرياضياتلقطيب سهام

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 175085502/09/14 18 الرياضياتسلمى حداني

إقليم: آسفيإقليم: شيشاوة 175092602/09/14 18 الرياضياتياسين ركينة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: شيشاوة 175536302/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتسمية أكمور

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 124119206/09/01 98 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعائشة كريبعة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 159739205/09/11 46 علوم الحياة والرضشقوري صوفيا

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 174981602/09/14 28 علوم الحياة والرضاسماء اوعدي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 175024702/09/14 28 علوم الحياة والرضعبد الرحيم الدادسي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 128398401/01/02 88 التربية السلميةالقالي بشرى

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 128399901/01/02 88 التربية السلميةنزهة الزوهري

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 128389901/01/02 78 التربية السلميةفاطمة دريوش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شيشاوة 128409301/01/02 78 التربية السلميةفتيحة المنصوري
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عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 128391601/01/05 68 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةامال صالحي

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 127937107/09/04 50 التربية السلميةباروش  حسن

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 168731504/09/12 40 التربية السلميةعبد الرحمان أملل

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 9028316/09/95 118 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةعبد اللطيف الرفيدي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 105104016/09/97 84 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةلبنى عمري

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 168687204/09/12 30 التربية البدنيةرشيد والحاج

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 175125202/09/14 18 التربية البدنيةالحسن العوص

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 175607002/09/15 12 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةسعيدة بن عفون

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 128472107/09/05 74 إلتحاق بالزوجالتربية السريةبوشرى الهكاري

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 112493216/09/98 108 إلتحاق بالزوجةالتربية التشكيليةمحمد دللي

إقليم: تيزنيتإقليم: شيشاوة 159766605/09/11 36 التربية التشكيليةبالمقدم أسماء

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 168495203/09/13 24 التربية التشكيليةسعيدة بباهل

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 144696005/09/07 70 المعلومياتلمغاري جواد

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140966106/09/06 66 المعلومياتعبد الرحيم الكندي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 150570905/09/08 46 المعلومياتربيع  تكسا

إقليم: خريبكةإقليم: شيشاوة 159786805/09/11 46 المعلومياتبن ساسي فاطمة

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 154545302/09/09 40 المعلومياتمنصر مروان

إقليم: بنسليمانإقليم: شيشاوة 154544202/09/09 36 إلتحاق بالزوجالمعلومياتالسامي فاطمة
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إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 168849004/09/12 30 إلتحاق بالزوجالمعلومياتحفصة حبيب ا

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 115340616/09/99 108 أقدمية 12 سنةالتكنولوجياعبد الهادي الشوقي

إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 123267006/09/01 70 التكنولوجيامحمد الحبيب عاديل

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 168833704/09/12 40 التكنولوجياسمية الناصري

إقليم: آسفيإقليم: شيشاوة 154541602/09/09 32 إلتحاق بالزوجةالتكنولوجياعزيز المير

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 168838404/09/12 32 إلتحاق بالزوجالتكنولوجياالزاوي خديجة

إقليم: اليوسفيةإقليم: شيشاوة 150568505/09/08 30 إلتحاق بالزوجةالتكنولوجيالخصيم نبيل

إقليم: خريبكةإقليم: شيشاوة 159790805/09/11 28 التكنولوجياعبد الرحمان العطوني

إقليم: بني مللإقليم: قلعة  السراغنة 13960822/10/79 94 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةابراهيم خنافور

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 115266916/09/99 93 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةرقية الهجهوج

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 128245307/09/05 58 اللغة العربيةبالعزيز عبد ا

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 140944806/09/06 54 اللغة العربيةفلت محمد

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 158925002/09/10 50 اللغة العربيةبرغوض  نظيرة

إقليم: اليوسفيةإقليم: قلعة  السراغنة 159760505/09/11 46 اللغة العربيةجبار حكيمة

إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 158924302/09/10 42 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالعلوي الهروني خديجة

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 159760805/09/11 36 اللغة العربيةحليمة محيب

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 158789202/09/10 34 اللغة العربيةاحمد بنعبد ا

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 158925802/09/10 34 اللغة العربيةاسامة المتوكل
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عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 169247603/09/13 34 اللغة العربيةجنوي فاطمة

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 175078602/09/14 28 اللغة العربيةمحمد هشام

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: قلعة  السراغنة 175129702/09/14 28 اللغة العربيةمحمد اسفري

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 175130302/09/14 28 اللغة العربيةالمتسخر فاتحة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: قلعة  السراغنة 175015602/09/14 18 اللغة العربيةسعيد معناوي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: قلعة  السراغنة 175129902/09/14 18 اللغة العربيةعبد الغني الغول

إقليم: سيدي قاسمإقليم: قلعة  السراغنة 175150202/09/14 18 اللغة العربيةمورسلي هشام

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 175610302/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةوفاء الجاد

إقليم: النواصرإقليم: قلعة  السراغنة 175608802/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةمديحة بوغروم

عمالة: فاسإقليم: قلعة  السراغنة 175608902/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةرابحة أرشون

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 118221702/10/00 94 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةنزهة نتران

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 127917207/09/04 58 اللغة الفرنسيةيونس حادجي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 140936206/09/06 56 اللغة الفرنسيةيوسف بودة

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 158907702/09/10 52 اللغة الفرنسيةوردة الدريسي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 128131207/09/04 48 اللغة الفرنسيةويديــــان ختيــــر

إقليم: ميدلتإقليم: قلعة  السراغنة 150438105/09/08 42 اللغة الفرنسيةاكريت  حنان

إقليم: برشيدإقليم: قلعة  السراغنة 159726105/09/11 40 اللغة الفرنسيةعادل غفور

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: قلعة  السراغنة 168774604/09/12 40 اللغة الفرنسيةفاطمة وكيش
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عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 168785504/09/12 40 اللغة الفرنسيةنظيرة المنهابي

إقليم: خنيفرةإقليم: قلعة  السراغنة 158908202/09/10 38 اللغة الفرنسيةسناء لقزيعي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 169251103/09/13 34 اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء عواطف

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 169251303/09/13 34 اللغة الفرنسيةصفاء بلكرن

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 169252503/09/13 34 اللغة الفرنسيةالقوبي آمنة

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 169252803/09/13 34 اللغة الفرنسيةزينب التدلوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 175019002/09/14 28 اللغة الفرنسيةعتيقة زيكيتو

إقليم: برشيدإقليم: قلعة  السراغنة 175087602/09/14 28 اللغة الفرنسيةأوسامة الزهراوي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 159702505/09/11 18 اللغة الفرنسيةعبدالغني أبزيو

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: قلعة  السراغنة 174977602/09/14 18 اللغة الفرنسيةمشهور إيمان

عمالة: فاسإقليم: قلعة  السراغنة 175151502/09/14 18 اللغة الفرنسيةالفضيل عائشة

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 168840404/09/12 12 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةيوسف الغزايل

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: قلعة  السراغنة 175611502/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحجوبي جليلة

إقليم: تنغيرإقليم: قلعة  السراغنة 159747405/09/11 36 اللغة النجليزيةتوفيق يوسفي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 128418401/01/02 96 أقدمية 12 سنةالجتماعياترشيد بن العراضي

عمالة: مكناسإقليم: قلعة  السراغنة 159781305/09/11 46 الجتماعياتالمرابط ياسين

إقليم: بركانإقليم: قلعة  السراغنة 158827002/09/10 42 الجتماعياتمحمد الشناف

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: قلعة  السراغنة 174984502/09/14 28 الجتماعياتأرجدال أحمد
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عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: قلعة  السراغنة 175056402/09/14 28 الجتماعياتيونس سعد

إقليم: الخميساتإقليم: قلعة  السراغنة 175136502/09/14 28 الجتماعياتعبد النبي الرياحي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 174963402/09/14 18 الجتماعياتسبيل عبد الله

إقليم: ميدلتإقليم: قلعة  السراغنة 175136402/09/14 18 الجتماعياتحميدي نور الدين

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 5843716/09/94 108 أقدمية 12 سنةالرياضياتعزيز لبيض

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 33101616/09/88 70 الرياضياتعبد الرحمان بلقايد

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 158773302/09/10 42 الرياضياتسي محمد الخليف

إقليم: الجديدةإقليم: قلعة  السراغنة 158866202/09/10 42 إلتحاق بالزوجالرياضياتخد يجة  فازي

إقليم: سيدي بنورإقليم: قلعة  السراغنة 168587504/09/12 30 الرياضياتيوسف الربيعي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 168797504/09/12 30 الرياضياتخديجة وكريم

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 175083902/09/14 28 الرياضياتفاطمة الزهراء الحرش

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: قلعة  السراغنة 174990902/09/14 18 الرياضياتمحمد اشقر

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: قلعة  السراغنة 175013302/09/14 18 الرياضياتلحسن اريي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 175169702/09/14 18 الفيزياء والكيمياءميزان الذهب محمد الخليل

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: قلعة  السراغنة 159690805/09/11 32 علوم الحياة والرضحكيمة الكصير

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 175135802/09/14 28 علوم الحياة والرضنور الدين  ايت عسيلة

إقليم: النواصرإقليم: قلعة  السراغنة 175614502/09/15 12 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضكروشي  فاطنة

إقليم: الجديدةإقليم: قلعة  السراغنة 140829606/09/06 60 الفيزياء والكيمياءنفيعة ماريس
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إقليم: آسفيإقليم: قلعة  السراغنة 168723404/09/12 40 الفيزياء والكيمياءعائشة زوال

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 168799804/09/12 30 الفيزياء والكيمياءسناء نادر

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 174972802/09/14 28 الفيزياء والكيمياءفاطمة الزهراء الزاهد

إقليم: شيشاوةإقليم: قلعة  السراغنة 174973102/09/14 28 الفيزياء والكيمياءالبحراوي جميلة

إقليم: آسفيإقليم: قلعة  السراغنة 174973602/09/14 28 الفيزياء والكيمياءمصطفى  حسو

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 174973502/09/14 18 الفيزياء والكيمياءاسامة افلح

إقليم: سيدي بنورإقليم: قلعة  السراغنة 174994002/09/14 18 الفيزياء والكيمياءعبد اللطيف الغاني

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175169802/09/14 18 الفيزياء والكيمياءايت منصور ياسين

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 123369806/09/01 94 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةعبد المطيع التويري

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: قلعة  السراغنة 128178604/09/02 70 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةزهراء راس الواد

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 127945807/09/04 66 التربية السلميةعبد الهادي لحجوجي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 127011104/09/02 58 التربية السلميةخديجة القوادسي

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 124098806/09/01 34 التربية السلميةمحمد شهيد

إقليم: ورزازاتإقليم: قلعة  السراغنة 175122202/09/14 28 التربية السلميةعمر أكتول

إقليم: الجديدةإقليم: قلعة  السراغنة 169283503/09/13 24 التربية السلميةعبد اللطيف بنيشة

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 175606202/09/15 12 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةزهيرة الشخش

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 33971716/09/88 112 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةبنجدي المصطفى

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 117574312/09/00 46 التربية البدنيةسيدي محمد البيار



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: تطوانإقليم: قلعة  السراغنة 168682704/09/12 40 التربية البدنيةلزعر معاد

إقليم: تاوناتإقليم: قلعة  السراغنة 168534103/09/13 34 التربية البدنيةالطالب علي

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 169312303/09/13 26 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةكمال المصطفى

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 175606702/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةمربوح فتح ا

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 175606802/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةجواد الروجا

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 128466407/09/05 70 إلتحاق بالزوجالتربية السريةمريم أغلم

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 128477107/09/05 46 التربية السريةحبيب ا رجاء

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 168494803/09/13 24 التربية التشكيليةخديجة الكنعاني

عمالة: سلإقليم: قلعة  السراغنة 159816705/09/11 46 التربية الموسيقيةلمياء الوراري

إقليم: النواصرإقليم: قلعة  السراغنة 168499103/09/13 24 التربية الموسيقيةأسامة الموضى

عمالة: المحمديةإقليم: قلعة  السراغنة 168501003/09/13 24 التربية الموسيقيةيونس العبدلوي

إقليم: آسفيإقليم: قلعة  السراغنة 144811905/09/07 66 المعلومياتصلح الدين خويلي

إقليم: آسفيإقليم: قلعة  السراغنة 158854902/09/10 52 المعلومياتايمان لخناتي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 159786305/09/11 36 المعلومياتبشرى بادي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: قلعة  السراغنة 168825004/09/12 31 إلتحاق بالزوجالمعلومياتفتيحة ايت حمو

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 154545402/09/09 30 المعلومياتأهروش بديعة

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 37275917/09/90 148 أقدمية 20 سنةالتكنولوجياعبد الحفيظ النجاري

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 123335706/09/01 76 التكنولوجياياسين خولفي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 111354916/09/97 102 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةنادية ابو مارية

إقليم: خريبكةإقليم: الصويرة 124075006/09/01 90 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةرقية الهبيل

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 128333401/01/05 68 اللغة العربيةعبد الرحمان بري

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 128333501/01/05 68 اللغة العربيةحموش  تورية

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 158900402/09/10 52 اللغة العربيةفاطمة الزهراء البرد

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 158901602/09/10 52 اللغة العربيةمــريـم طــرار

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 140944706/09/06 28 اللغة العربيةحسن فكار

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 174976802/09/14 28 اللغة العربيةابراهيم بن يدير

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: الصويرة 175050002/09/14 28 اللغة العربيةالمخطار القضيب

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 88772421/09/87 160 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةجميلة شوكيري

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 140861506/09/06 66 اللغة الفرنسيةمنادي  خديجة

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 124163618/09/01 52 اللغة الفرنسيةمحفوظ حسن

إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 169270103/09/13 34 اللغة الفرنسيةالحرش  خديجة

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 169270803/09/13 34 اللغة الفرنسيةالرامي سلمة

إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 169271403/09/13 34 اللغة الفرنسيةسهام الحجي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الصويرة 169272303/09/13 34 اللغة الفرنسيةمريم اجليجا

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 168735704/09/12 28 اللغة الفرنسيةتوفيق جندي

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 174978702/09/14 28 اللغة الفرنسيةعائشة الصغير



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الصويرة 168482803/09/13 24 اللغة الفرنسيةسعيدة الزايري

عمالة: سلإقليم: الصويرة 168515003/09/13 24 اللغة الفرنسيةبسمة عمري

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 169217803/09/13 24 اللغة الفرنسيةفدوى الروكي

عمالة: مكناسإقليم: الصويرة 169295603/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةكوثر الحضري

إقليم: تارودانتإقليم: الصويرة 175052002/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفايزة مرابت

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 175613302/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة بوهيري

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 168462003/09/13 34 الجتماعياتادبكريم سعيد

إقليم: تارودانتإقليم: الصويرة 169282803/09/13 34 الجتماعياتهشام ياسير

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 159866705/09/11 28 الجتماعياتعبد الهادي بياز

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 174964202/09/14 28 الجتماعياتمحمد لمترا

إقليم: جرسيفإقليم: الصويرة 168462303/09/13 24 الجتماعياتمحمد كاس

عمالة: فاسإقليم: الصويرة 169230003/09/13 24 الجتماعياتفريد اليداري

إقليم: تارودانتإقليم: الصويرة 169281603/09/13 24 الجتماعياتشويرف سعيد

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 74386116/09/93 126 أقدمية 12 سنةالرياضياتتوفيق ردادي

إقليم: ورزازاتإقليم: الصويرة 168720304/09/12 40 الرياضياتعبد العزيز مني

إقليم: تارودانتإقليم: الصويرة 168529203/09/13 34 الرياضياتالساق عبد ا

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 169244603/09/13 34 الرياضياتجامع بلخو

إقليم: تيزنيتإقليم: الصويرة 168718004/09/12 30 الرياضياتمحمد   بينضككن



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 174988502/09/14 28 الرياضياتنميري فاطمة

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 169244203/09/13 24 الرياضياتحسن عروي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 169266703/09/13 24 إلتحاق بالزوجالرياضياتفاطمة الزهراء لقرافي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 174972602/09/14 19 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءابتسام موجاهيد

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 174988202/09/14 18 الرياضياتزينب    شيكر

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 174989302/09/14 18 الرياضياتأبوعزيز    يوسف

إقليم: العرائشإقليم: الصويرة 128368701/01/05 64 علوم الحياة والرضالشافية الشريف

إقليم: بني مللإقليم: الصويرة 159692505/09/11 36 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضحسناء العودي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 159740505/09/11 36 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضمليكة ازباير

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 169213803/09/13 34 علوم الحياة والرضابكس ربيعة

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 168800904/09/12 30 علوم الحياة والرضاسماعيل الفارسي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الصويرة 175022302/09/14 28 علوم الحياة والرضلمياء سليم

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: الصويرة 169326903/09/13 24 علوم الحياة والرضخدوج ايت تز

إقليم: سيدي بنورإقليم: الصويرة 168594204/09/12 40 الفيزياء والكيمياءهودة قدار

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 159735905/09/11 36 الفيزياء والكيمياءخالد الرقبة

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 174972502/09/14 28 الفيزياء والكيمياءمالكة عابر

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 174973802/09/14 28 الفيزياء والكيمياءإلهام شاجع

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 175169102/09/14 18 الفيزياء والكيمياءسومية لواح



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 175519902/09/15 13 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياء المهدي كورصي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 175520602/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالمصطفى بنضاري

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 174967602/09/14 18 التربية السلميةحنان أيت حمو اعلي

عمالة: المحمديةإقليم: الصويرة 140855206/09/06 50 التربية البدنيةوفاء قايدي

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 159857305/09/11 37 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةايت محمد ابراهيم

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 128035707/09/04 58 التربية السريةالطارقي حفصة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 117689506/09/00 104 أقدمية 12 سنةالتربية التشكيليةعزيز بويزكارن

إقليم: تيزنيتإقليم: الصويرة 168496003/09/13 24 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةفاطمة الزهراء اللبار

إقليم: الجديدةإقليم: الصويرة 154473502/09/09 58 التربية الموسيقيةفاطمة الزهراء أودادس

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 154545602/09/09 48 المعلومياتوالكجاه فاطمة

عمالة: مكناسإقليم: الصويرة 158814802/09/10 42 المعلومياتمحمد قيوح

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 144809905/09/07 40 المعلومياتمنير الببتاوي

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 159788405/09/11 37 إلتحاق بالزوجالمعلومياتسليمة مرسلي

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 144814405/09/07 60 إلتحاق بالزوجالتكنولوجيافاطمة الهيري

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 39032516/09/91 52 التكنولوجياعبـدالكـريـــم بيـــه

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 168882104/09/12 40 التكنولوجياهاجر تميم

إقليم: الرحامنةعمالة: مراكش 150457305/09/08 40 الجتماعياتالتحفي امال

إقليم: الحوزعمالة: مراكش 123295506/09/01 34 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتمحمد الدغستاني



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: مراكش 169281103/09/13 24 الجتماعياتابراهيم ايت الشيخ

إقليم: آسفيعمالة: مراكش 104837316/09/96 58 الرياضياتسهام كركابة

إقليم: القنيطرةعمالة: مراكش 128402901/01/05 56 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضفوزية فصايصي

عمالة: الرباطعمالة: مراكش 128415101/01/02 50 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةفاطمة  سنانو

إقليم: الجديدةعمالة: مراكش 78942516/09/92 57 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةمبارك ختيمي

إقليم: الجديدةعمالة: مراكش 128038507/09/04 68 التربية السريةحان بشرى

إقليم: الجديدةعمالة: مراكش 112486516/09/98 78 أقدمية 12 سنةالتربية التشكيليةدفلي علي

إقليم: آسفيإقليم: الرحامنة 116087016/09/99 104 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةعبد المالك بلج

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 115199516/09/99 90 اللغة العربيةاحمد عنزيز

إقليم: الحاجبإقليم: الرحامنة 88545521/09/87 88 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةعتيقة بلغ

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 29868816/09/86 86 اللغة العربيةعبد القادر حمداش

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 126174004/09/02 78 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةحــــــــــــــــرار نـــعــــــيـــمة

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 127722607/09/04 64 اللغة العربيةعبد الهادي البوصوري

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 144745205/09/07 64 اللغة العربيةكبيرة اجويطيت

إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 154537402/09/09 48 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالجدياني مريم

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 154490402/09/09 40 اللغة العربيةعبد العزيز بكرم

إقليم: آسفيإقليم: الرحامنة 168882504/09/12 40 اللغة العربيةحنان الحنيوي

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 158923902/09/10 34 اللغة العربية أبو الناصر أبو القاسم
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عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 174998002/09/14 28 اللغة العربيةسلوى الشابي

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 175129202/09/14 18 اللغة العربيةنورالدين الوالي

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 175130802/09/14 18 اللغة العربيةمحمد الروحي

إقليم: اليوسفيةإقليم: الرحامنة 175611102/09/15 14 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةفرتاح هيند

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 175608602/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةخديجة معاش ا

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 175610102/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةربيعة شرع

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: الرحامنة 124148206/09/01 102 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةإزم الحسن

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 34653516/09/88 98 اللغة الفرنسيةسعيد أجوكيم

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 89647316/09/90 86 اللغة الفرنسيةابتسام بعراب

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 105074316/09/97 80 اللغة الفرنسيةفاطمة جدور

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 118207105/10/00 58 اللغة الفرنسيةالعلكي محمد

إقليم: آسفيإقليم: الرحامنة 150497705/09/08 56 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةعصاد فاطمة الزهراء

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 158828402/09/10 40 اللغة الفرنسيةمنية أوزيو

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 168784504/09/12 36 اللغة الفرنسيةمريم افريس

إقليم: النواصرإقليم: الرحامنة 168514503/09/13 34 اللغة الفرنسيةالطويل غزلن

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 168508103/09/13 24 اللغة الفرنسيةحليمة باهيج

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 169251903/09/13 24 اللغة الفرنسيةلمية الضابي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 169269603/09/13 24 اللغة الفرنسيةفاتن الورواري
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عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 168463603/09/13 34 الجتماعياتالعجوري اسماعيل

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الرحامنة 168584104/09/12 32 الجتماعياتعزالدين السبايطي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 174984702/09/14 28 الجتماعياتالموس محمد

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 168725204/09/12 27 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتخالد العكاري

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 168581504/09/12 26 الجتماعياتالبدراوي زكرياء

إقليم: آسفيإقليم: الرحامنة 174986102/09/14 18 إلتحاق بالزوجالجتماعياتسومية السراخي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الرحامنة 175057602/09/14 18 الجتماعياتالعجيلي جميل

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 32907416/09/88 120 الرياضياتعبد الحي جلل

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 6110316/09/94 114 أقدمية 12 سنةالرياضياتسناء المتوكل

إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 9010216/09/95 108 أقدمية 12 سنةالرياضياتمسعود بلجاوي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 154465202/09/09 58 الرياضياتسعيد  اماكي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 150469605/09/08 52 الرياضياتوايو محمد

إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 158867402/09/10 52 الرياضياتمزكلي  خديجة

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 154430602/09/09 44 الرياضياتزكرياء محي الدين النصفاري

إقليم: سيدي بنورإقليم: الرحامنة 158865502/09/10 42 الرياضياترجاء العطار

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 168588504/09/12 40 الرياضياتمحمد موالي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: الرحامنة 175092902/09/14 28 الرياضياتابراهيم لكحل

إقليم: برشيدإقليم: الرحامنة 168523703/09/13 24 الرياضياتمنى بن الزهرة
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إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 175086102/09/14 18 إلتحاق بالزوجالرياضياتحنان سليوم

إقليم: النواصرإقليم: الرحامنة 175453602/09/15 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتالشاجي سارة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الرحامنة 175455002/09/15 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتتوفيق خديجة

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 115196916/09/99 82 علوم الحياة والرضبشرى رفلة

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 175025202/09/14 28 علوم الحياة والرضنجلء لقطيب

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 175134002/09/14 28 علوم الحياة والرضفاتحة برطان

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 168518003/09/13 26 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضزينب نوري

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 159693005/09/11 18 علوم الحياة والرضيوسف البوراقي

إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 115288716/09/99 112 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءفتيحة الدريسي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 159870305/09/11 36 الفيزياء والكيمياءرجاء الربعية

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 175119902/09/14 28 التربية السلميةعبد اللطيف ايت لحسن

إقليم: القنيطرةإقليم: الرحامنة 175095402/09/14 18 التربية السلميةالتهامي الوركة

إقليم: سيدي بنورإقليم: الرحامنة 175515602/09/15 15 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةقصاب الشرقي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 34206416/09/88 120 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةحسن المتمني

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 105160016/09/97 81 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةخليد الدوامنة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الرحامنة 158818502/09/10 42 التربية البدنيةحميد العاشور

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 169312003/09/13 24 التربية البدنيةعبدالعزيز اسكين

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 168660704/09/12 23 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةفيصل احمدان
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إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 117568706/09/00 74 التربية السريةحنان بومي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 127952807/09/04 43 إلتحاق بالزوجالتربية السريةمريم بانكي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 128456407/09/05 33 إلتحاق بالزوجالتربية السريةايت ابا فطيمة

عمالة: سلإقليم: الرحامنة 159813905/09/11 37 إلتحاق بالزوجةالتربية الموسيقيةباحماد أمين

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 127781027/09/04 46 المعلومياتهشام وردي

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: الرحامنة 168527403/09/13 34 المعلومياتكرم مريم

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 154543202/09/09 30 المعلومياتيوسف بلبيض

إقليم: آسفيإقليم: الرحامنة 140969706/09/06 36 التكنولوجياعادل بيني

عمالة: مراكشإقليم: آسفي 127727007/09/04 44 اللغة العربيةالمعاشي نادية

عمالة: الرباطإقليم: آسفي 71667916/09/92 102 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةوداد العرابي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: آسفي 74517316/09/93 82 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةنبيل المجيدي

إقليم: إفرانإقليم: آسفي 118227706/09/01 76 الجتماعياتلقديم سعيد

عمالة: مكناسإقليم: آسفي 150502505/09/08 64 الجتماعياتمحمد المهدومة

عمالة: مكناسإقليم: آسفي 154445002/09/09 46 الجتماعياتمحمد الرياح

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: آسفي 158876602/09/10 42 الجتماعياتغزلن الكموري

إقليم: الجديدةإقليم: آسفي 150468005/09/08 34 الرياضياتمصطفى بياض

إقليم: اليوسفيةإقليم: آسفي 140887406/09/06 54 الفيزياء والكيمياءالوافي ياسين

إقليم: الجديدةإقليم: آسفي 140829006/09/06 46 الفيزياء والكيمياءأحمد شبي
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عمالة: طنجة - أصيلإقليم: آسفي 169285203/09/13 34 التربية السلميةرضوان سيور

عمالة: فاسإقليم: آسفي 36521116/09/89 128 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةمزيلي عزيز

إقليم: مولي يعقوبإقليم: آسفي 115189516/09/99 79 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةهشام الكاف

إقليم: اليوسفيةإقليم: آسفي 168533003/09/13 34 التربية البدنيةزكرياء بنشاردة

إقليم: الحوزإقليم: آسفي 168664304/09/12 30 التربية البدنيةلحسن أزناك

إقليم: اليوسفيةإقليم: آسفي 127979907/09/04 64 التربية التشكيليةفؤاد الخلفي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: آسفي 140927106/09/06 66 التربية الموسيقيةخيا عبد الرحيم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: آسفي 140927706/09/06 66 التربية الموسيقيةسمير الوزاني

إقليم: الجديدةإقليم: آسفي 130921216/09/03 70 المعلومياتعز يز قايض

عمالة: الرباطإقليم: آسفي 78984416/09/92 102 أقدمية 12 سنةالتكنولوجياعبد الحق جروان

عمالة: الرباطإقليم: آسفي 74393616/09/93 96 التكنولوجيامورادي ربيعة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 104356416/09/96 94 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةنجوى السلني

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 124001406/09/01 92 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةفكري البلغيتي لل عائشة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 20963417/09/84 90 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةفهمي عبد الرحيم

إقليم: الحوزإقليم: اليوسفية 154536702/09/09 52 اللغة العربيةالعياشي  عزيزة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: اليوسفية 169255103/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاحلم بنهنية,

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 169277403/09/13 22 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةشبراص ربيعة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: اليوسفية 175523002/09/15 14 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةحسناء المخلص
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إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 118205609/10/00 82 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةبنفينة عبد الهادي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 140861406/09/06 42 اللغة الفرنسيةعبد العظيم مرنوفي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 168776104/09/12 30 اللغة الفرنسيةخديجة جلل

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: اليوسفية 168776204/09/12 30 اللغة الفرنسيةبتسام مستحسن

عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 169269403/09/13 24 اللغة الفرنسيةابريير سناء

إقليم: الحاجبإقليم: اليوسفية 154444402/09/09 58 الجتماعياتالخليفة احميي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 168582504/09/12 40 الجتماعياتزهيرة كاني

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 175057302/09/14 28 الجتماعياتعبد القادر شخمان

عمالة: فاسإقليم: اليوسفية 175137202/09/14 28 الجتماعياتالحسين بكرين

إقليم: شيشاوةإقليم: اليوسفية 169261603/09/13 24 الجتماعياتبوشعيب اغريضو

إقليم: سيدي بنورإقليم: اليوسفية 175509102/09/15 13 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتحسن لشفة

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 37280517/09/90 92 الرياضياتالزكراوي عبد الحق

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 168586204/09/12 30 الرياضياتمحمد البوعزيزي

عمالة: الرباطإقليم: اليوسفية 168843804/09/12 30 إلتحاق بالزوجالرياضياتسلوى  العدراوي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 159711905/09/11 28 الرياضياتموسى كدالي

إقليم: سطاتإقليم: اليوسفية 174999602/09/14 28 الرياضياتبثينة تابث

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: اليوسفية 175085302/09/14 28 الرياضياتبسمة   موجاهيد

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 169266003/09/13 25 إلتحاق بالزوجالرياضياتامال الشكدالي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 169256103/09/13 24 الرياضياتعزيزة سوباعي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: اليوسفية 174999902/09/14 18 إلتحاق بالزوجالرياضياتحنان سحنون

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 175534402/09/15 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتخديجة بنداو

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 112448116/09/98 112 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضيوسف فرتاكي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 140909806/09/06 70 علوم الحياة والرضحنان كمال

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 144725105/09/07 62 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضبرزيق سعاد

عمالة: سلإقليم: اليوسفية 168484503/09/13 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالهام  عمور

إقليم: سيدي بنورإقليم: اليوسفية 169287903/09/13 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضثوريا اتويجر

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 175526202/09/15 12 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضنورالدين الحداد

إقليم: سيدي بنورإقليم: اليوسفية 154433002/09/09 28 الفيزياء والكيمياءعمار خليد

عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 168501503/09/13 34 التربية السلميةعبد الرحيم باسلم

عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 115195616/09/99 110 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةخالد ثمانين

عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 112487916/09/98 108 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةخالد كريدان

إقليم: خريبكةإقليم: اليوسفية 126191504/09/02 76 أقدمية 12 سنةالتربية التشكيليةماموني نعمة

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 150574905/09/08 36 التربية التشكيليةسبيل المهدي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 159686105/09/11 36 التربية التشكيليةفتيحة بولمان

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 127930707/09/04 46 المعلومياتعدنان ابراهيم

عمالة: الرباطإقليم: اليوسفية 168825204/09/12 30 إلتحاق بالزوجالمعلومياتالعسال نورة



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 168880904/09/12 12 إلتحاق بالزوجةالمعلوميات محمد رضى وعزيز

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 140799817/10/05 40 التكنولوجياالمصطفى النحال



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

08

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الرشيدية 123465206/09/01 94 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةباحو نسيمة

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 126216113/09/02 90 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةلطيفة السراج

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 127073817/09/03 78 اللغة العربيةرشيد علو

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 158846202/09/10 42 اللغة العربيةسعيد بادو

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 169234703/09/13 27 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةهللي نورة

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 169199503/09/13 24 اللغة العربيةبن داود سومية

عمالة: سلإقليم: الرشيدية 175630002/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةداودي اسماء

إقليم: العيونإقليم: الرشيدية 36431416/09/89 108 اللغة الفرنسيةالدبز حسان

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 117708106/09/00 62 اللغة الفرنسيةأعبد الخال يامنة

عمالة: مراكشإقليم: الرشيدية 158908302/09/10 43 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةلشهب امل

إقليم: تنغيرإقليم: الرشيدية 159809005/09/11 42 اللغة الفرنسيةسيكو امبارك

إقليم: صفروإقليم: الرشيدية 168645004/09/12 40 اللغة الفرنسيةطجة سارة

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 169223303/09/13 34 اللغة الفرنسيةالرحيل سناء

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 169226503/09/13 34 اللغة الفرنسيةبوسبيبة  نادية

إقليم: خنيفرةإقليم: الرشيدية 172617702/09/14 28 اللغة الفرنسيةبوزيان نورالدين

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 172618402/09/14 28 اللغة الفرنسيةاسلمتي مريم

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 172617402/09/14 18 اللغة الفرنسيةمكاوي رضوان

إقليم: وزانإقليم: الرشيدية 172621802/09/14 18 اللغة الفرنسيةعبقاري  حميد



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: فحص - انجرةإقليم: الرشيدية 175631302/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةندى العلوي المحمدي

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 130955805/09/03 92 أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةرفقي عبدالمجيد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الرشيدية 154515702/09/09 48 اللغة النجليزيةبوزرور عماد

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 150505005/09/08 46 الجتماعياتوشن الحسين

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 172619002/09/14 18 الجتماعياتعباوي مريم

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 34483316/09/88 156 أقدمية 20 سنةالرياضياتالمحفوظي عبد الله

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 123337006/09/01 86 الرياضياتلعسل سكو

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 158860402/09/10 48 الرياضياتالحمداوي يونس

إقليم: تنغيرإقليم: الرشيدية 168637804/09/12 40 الرياضياتمريم توحس

إقليم: سيدي بنورإقليم: الرشيدية 172620702/09/14 28 الرياضياترشيد شعالي

إقليم: آسفيإقليم: الرشيدية 172614902/09/14 18 الرياضياتسمنان عادل

عمالة: سلإقليم: الرشيدية 172617002/09/14 18 الرياضياتالحجيلي مراد

عمالة: الرباطإقليم: الرشيدية 172617502/09/14 18 الرياضياتهلل حسني

عمالة: مراكشإقليم: الرشيدية 172623202/09/14 18 الرياضياتبلهنا عصام

عمالة: مراكشإقليم: الرشيدية 172623302/09/14 18 الرياضياتالمقباس أناس

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 89473816/09/89 142 أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعميري ربيعة

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 140843006/09/06 52 علوم الحياة والرضعروبي رشيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الرشيدية 169195603/09/13 34 علوم الحياة والرضالحاميدي فاطمة



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: برشيدإقليم: الرشيدية 159696505/09/11 46 الفيزياء والكيمياءرياس المصطفى

عمالة: الرباطإقليم: الرشيدية 168479003/09/13 34 الفيزياء والكيمياءاسماعيل بسلم

إقليم: تنغيرإقليم: الرشيدية 168479403/09/13 34 الفيزياء والكيمياءجودة علوط

إقليم: بني مللإقليم: الرشيدية 174970602/09/14 28 الفيزياء والكيمياءايت اكثيرهشام

إقليم: تنغيرإقليم: الرشيدية 172622502/09/14 18 الفيزياء والكيمياء   عمر  يوسفي

إقليم: آسفيإقليم: الرشيدية 174971302/09/14 18 الفيزياء والكيمياءناني فؤاد

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 172620902/09/14 18 التربية السلميةحليمة تنافعت

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الرشيدية 78872416/09/92 114 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةوهبي محمد

إقليم: الخميساتإقليم: الرشيدية 33145616/09/88 106 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةتورى يوسف

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 150573905/09/08 46 التربية التشكيليةبدر الدين الموفيد

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 128540207/09/05 72 أقدمية 12 سنةالتربية الموسيقيةهدى كمكول

إقليم: تطوانإقليم: الرشيدية 150529905/09/08 48 التربية الموسيقيةالكورتي  سميــر

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 158814902/09/10 42 المعلومياتسعيدة توجان

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 168744504/09/12 30 المعلومياتلمياء بوريك

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 158850602/09/10 52 التكنولوجياساسيوي ابراهيم

إقليم: برشيدإقليم: الرشيدية 168831204/09/12 40 التكنولوجيابناجي سكينة

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 168831904/09/12 40 التكنولوجياعبد اللطيف حكمي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: الرشيدية 168832804/09/12 30 التكنولوجياعبد الفتاح مباكر



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: الرشيدية 172619102/09/14 28 التكنولوجيايسير سارة

إقليم: القنيطرةإقليم: الرشيدية 172619802/09/14 28 التكنولوجياالعبابيد يونس

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 30634121/09/87 114 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةعبد الرزاق  بن عائشة

إقليم: القنيطرةإقليم: ميدلت 123293306/09/01 86 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةبدر شدادي

إقليم: القنيطرةإقليم: ميدلت 127765922/09/04 78 أقدمية 12 سنةاللغة العربية فتحة فوزية

إقليم: بني مللإقليم: ميدلت 123374613/09/01 76 اللغة العربيةكريمة زويرش

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 115326216/09/99 64 اللغة العربيةابراهيم ارزيقي

إقليم: فجيجإقليم: ميدلت 158918902/09/10 52 اللغة العربيةالحمداوي عمر

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 158858502/09/10 42 اللغة العربيةالتازي عبد الرحيم

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 172615702/09/14 28 اللغة العربيةحبوسي سميرة

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 172616602/09/14 28 اللغة العربيةحمدان نعيمة

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 168708804/09/12 25 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةايجي غزلن

عمالة: سلإقليم: ميدلت 159706205/09/11 24 اللغة العربيةعبد الجليل المهتدي

إقليم: أزيللإقليم: ميدلت 169235003/09/13 24 اللغة العربيةاسفونا محمد

إقليم: تاوريرتإقليم: ميدلت 168638404/09/12 23 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةأملل سميرة

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 172615602/09/14 18 اللغة العربيةكزو فاطمة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: ميدلت 175628602/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاجديد يوسف

عمالة: فاسإقليم: ميدلت 36439316/09/89 152 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةسباعي مصطفى



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 118243930/11/01 104 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةعتيقة ابعيز

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 126209804/09/02 80 اللغة الفرنسيةالرزين إلهام

إقليم: العيونإقليم: ميدلت 34652716/09/88 68 اللغة الفرنسيةعبد السلم بنعمر

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 127887807/09/04 64 اللغة الفرنسيةجابر عبد الواحد

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 127850407/09/04 58 اللغة الفرنسيةرشيد الخطراني

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 159841705/09/11 46 اللغة الفرنسيةمريم الغربي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: ميدلت 158787502/09/10 42 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاليعقوبي نورة

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 159841005/09/11 32 اللغة الفرنسية مريم علوي امحمدي

عمالة: سلإقليم: ميدلت 174979002/09/14 28 اللغة الفرنسيةتفريت ليديا

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 169226103/09/13 24 اللغة الفرنسيةبوكمان خديجة

إقليم: الجديدةإقليم: ميدلت 169288403/09/13 24 اللغة الفرنسيةالكونتيتي عبد الكبير

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 172621502/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبوستة خديجة

إقليم: تطوانإقليم: ميدلت 175631602/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالجعفري وئام

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 169303803/09/13 34 اللغة النجليزيةحرشاو اليازيد

إقليم: خريبكةإقليم: ميدلت 169316303/09/13 34 اللغة النجليزيةازاك عبد اللطيف

إقليم: الدريوشإقليم: ميدلت 169184503/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةقادري لل فاطمة الزهراء

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 124098106/09/01 60 الجتماعياتالزهراوي حسن

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 150500105/09/08 48 الجتماعيات بن خربوش توفيق



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 158842802/09/10 42 الجتماعياتمحمد بومنادي

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 130866805/09/03 40 الجتماعياتابراهيم بومرور

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 168628504/09/12 40 الجتماعياتنجاة العابدي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: ميدلت 154443802/09/09 34 الجتماعياتالزهيد الهاروني علوي

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 34680616/09/88 138 أقدمية 20 سنةالرياضياتفوزي امحمد

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 9079316/09/95 108 أقدمية 12 سنةالرياضياتوافقي عبد الغني

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 104571816/09/96 57 إلتحاق بالزوجةالرياضياترشيد بوحفاظ

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 158861802/09/10 42 الرياضياتمريني فتيحة

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 158862602/09/10 42 الرياضياتادريس زيوال

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 168635504/09/12 40 الرياضياتيوسف ديسير

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 150508206/09/08 36 الرياضياتمراد   الجيم

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 168616304/09/12 30 الرياضياتايدلين محمد

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 158860102/09/10 24 الرياضياتالعربي لحسن

إقليم: العرائشإقليم: ميدلت 168506603/09/13 24 الرياضياتبنداود يوسف

عمالة: مراكشإقليم: ميدلت 172621402/09/14 18 الرياضياتأوزال توفيق

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 105242316/09/97 62 علوم الحياة والرضالهواري اعزاب

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 112452016/09/98 46 علوم الحياة والرضعسو  لعسو

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 150470605/09/08 30 علوم الحياة والرضهشام بيان



الجهة الصلية : 
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لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: تاوناتإقليم: ميدلت 172600502/09/14 28 علوم الحياة والرضفتحي خديجة

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 172623102/09/14 28 علوم الحياة والرضبورع علي

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 24256116/09/85 78 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءحاحو     ابراهيم

إقليم: بني مللإقليم: ميدلت 172615902/09/14 28 الفيزياء والكيمياءبن بالة الحبيب

إقليم: شفشاونإقليم: ميدلت 172614102/09/14 18 الفيزياء والكيمياءحماد سعد

إقليم: الحوزإقليم: ميدلت 172615502/09/14 18 الفيزياء والكيمياءنور الدين بن ودة

إقليم: بني مللإقليم: ميدلت 172616702/09/14 18 الفيزياء والكيمياءناصري عبد الحق

إقليم: إفرانإقليم: ميدلت 172620802/09/14 28 التربية السلميةسعيد مخفي

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 172619302/09/14 18 التربية السلميةاقليبوس  محمد

إقليم: شفشاونإقليم: ميدلت 168669404/09/12 30 التربية البدنيةأسماء بومديان

إقليم: النواصرإقليم: ميدلت 168688804/09/12 30 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةاسية صديقي

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 144818105/09/07 44 التربية التشكيليةحسن معناني

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 168802504/09/12 40 التربية التشكيليةإكرام الطاهري

إقليم: القنيطرةإقليم: ميدلت 159814005/09/11 42 التربية الموسيقيةبكار طارق

عمالة: سلإقليم: ميدلت 168499003/09/13 34 التربية الموسيقيةالقواس منية

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 140900506/09/06 68 المعلومياتمولي عبد ا طالبي علوي

إقليم: تاوناتإقليم: ميدلت 158941602/09/10 42 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتبوزياني لطفي

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 168743904/09/12 40 المعلومياتآسية شرايدي
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م. النقط
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تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 168744604/09/12 40 المعلومياتامان مريم

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 159799305/09/11 36 المعلومياتمنعم  سميرة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: ميدلت 168744404/09/12 30 إلتحاق بالزوجالمعلومياتعلية فاسكا

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 158930602/09/10 42 التكنولوجياباشا عبدالرحيم

إقليم: سيدي بنورإقليم: ميدلت 168592804/09/12 30 الفيزياء والكيمياءالكوبي هشام

إقليم: شفشاونإقليم: ميدلت 168832604/09/12 30 التكنولوجيالمياء نشيط

إقليم: القنيطرةإقليم: ميدلت 168835104/09/12 30 التكنولوجياسهام حسون

عمالة: مراكشإقليم: ورزازات 169258403/09/13 34 اللغة العربيةالحسين وعمي

إقليم: الحوزإقليم: ورزازات 168782304/09/12 32 اللغة العربيةالحسن امزضاو

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 159755105/09/11 28 اللغة العربيةخالد الجبوري

إقليم: الحوزإقليم: ورزازات 169218603/09/13 24 اللغة العربيةي إدريس  أيت أوعمي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: ورزازات 169250003/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةحسناء لمقدم

إقليم: صفروإقليم: ورزازات 9085816/09/95 112 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسية سعاد  حيدر

عمالة: مراكشإقليم: ورزازات 150481805/09/08 42 اللغة الفرنسيةمحمد المساوي

إقليم: الرشيديةإقليم: ورزازات 154469302/09/09 42 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبوعيد مينة

إقليم: آسفيإقليم: ورزازات 168736004/09/12 40 اللغة الفرنسيةمجدة مفتاحي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 168770304/09/12 40 اللغة الفرنسيةامينة لعفو

إقليم: الحوزإقليم: ورزازات 169180003/09/13 24 اللغة الفرنسيةحسن أمادا
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تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: مراكشإقليم: ورزازات 169181103/09/13 24 اللغة الفرنسيةهشام  التوتي لمغري

إقليم: كلميمإقليم: ورزازات 175118302/09/14 18 اللغة الفرنسيةلحسن بوزلماض

إقليم: القنيطرةإقليم: ورزازات 130969110/09/03 44 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةسلوى  ياسين

إقليم: صفروإقليم: ورزازات 9066216/09/95 126 أقدمية 20 سنةالجتماعياتهوار عبد القادر

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 174964502/09/14 18 الجتماعياتحفيظ العسري

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: ورزازات 159846205/09/11 36 الرياضياتمينة الصليح

إقليم: تيزنيتإقليم: ورزازات 158938902/09/10 34 الرياضياتعبد الحافض لمغري

إقليم: تيزنيتإقليم: ورزازات 168756904/09/12 30 الرياضياتجميلة أعطار

عمالة: مراكشإقليم: ورزازات 168838604/09/12 30 التكنولوجيازكرياء الناجي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: ورزازات 175014702/09/14 28 الرياضياتمحمد أملو

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: ورزازات 168529103/09/13 24 إلتحاق بالزوجةالرياضياتعبد الجليل نيد باجا

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 174973202/09/14 18 الفيزياء والكيمياءخاتمة بومديان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 174990002/09/14 18 الرياضياتيوسف برجكا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 175015202/09/14 18 الرياضياتحمزة مناس

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 175031002/09/14 18 الرياضياتخالد قلع

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 175092402/09/14 18 الرياضياتابراهيم ايت سي احمد

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 175139102/09/14 18 الرياضياتعبد الرحيم الخواض

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 159748105/09/11 36 علوم الحياة والرضبن رابح  عبد المجيد
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تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: الحوزإقليم: ورزازات 175135502/09/14 18 علوم الحياة والرضيوسف واحمان

إقليم: ميدلتإقليم: ورزازات 175155902/09/14 18 علوم الحياة والرضمحمد المكي

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 175562602/09/15 13 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعبد الغني عابدي

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 175527002/09/15 12 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضاحمد السكماني

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: ورزازات 158805802/09/10 18 الفيزياء والكيمياءسهام خطيب

إقليم: الحوزإقليم: ورزازات 124091006/09/01 84 التربية السلميةابراهيم  امعيدر

عمالة: مراكشإقليم: ورزازات 159722705/09/11 46 التربية السلميةقاديري عيسى

إقليم: صفروإقليم: ورزازات 168528503/09/13 24 التربية السلميةعبد ا اوزيو

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 175122602/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالحسين بوهو

إقليم: النواصرإقليم: ورزازات 31074221/09/87 126 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةمحمد  اترانكيلو

إقليم: القنيطرةإقليم: ورزازات 117894006/09/00 92 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةايكن عماد

إقليم: تطوانإقليم: ورزازات 168669104/09/12 30 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةبديعة بوخريص

عمالة: مراكشإقليم: ورزازات 127955107/09/04 80 إلتحاق بالزوجالتربية السريةبنعلو حنان

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: ورزازات 127963307/09/04 62 التربية السريةسامية المريني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: ورزازات 128147807/09/04 64 التربية التشكيليةعصام صروخ

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: ورزازات 159687405/09/11 36 التربية التشكيليةاحمد ايت المعلم

إقليم: تيزنيتإقليم: ورزازات 159768005/09/11 36 التربية التشكيليةابراهيم ارفي

إقليم: سيدي افنيإقليم: ورزازات 168802204/09/12 30 التربية التشكيليةنادية بنسلم
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تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: القنيطرةإقليم: ورزازات 169197503/09/13 24 التربية الموسيقيةسفيان المختار

إقليم: الرشيديةإقليم: ورزازات 140889006/09/06 68 المعلومياتعبد القادر عزيزي

إقليم: الحوزإقليم: ورزازات 130946405/09/03 52 المعلومياتعمر ندوسعيدان

إقليم: بنسليمانإقليم: ورزازات 123358417/09/01 66 التكنولوجياالرقيبي سعيد

إقليم: الحوزإقليم: تنغير 126136904/09/02 82 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةلحسن بونعيم

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 128156904/09/02 76 اللغة العربيةاحجو عائشة

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 150473405/09/08 60 اللغة العربيةباغوغ نور الدين

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 168658204/09/12 40 اللغة العربية عبد القادر بطرشي

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 169218903/09/13 34 اللغة العربيةأمغ عبد الهادي

إقليم: الحوزإقليم: تنغير 169259503/09/13 34 اللغة العربيةمصطفى باحسو

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 169199803/09/13 24 اللغة العربيةعبد الحق العمراوي

عمالة: مراكشإقليم: تنغير 175110602/09/14 19 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةنعيمة بن حمو

إقليم: تازةإقليم: تنغير 175080502/09/14 18 اللغة العربيةجلل الوردي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: تنغير 34023816/09/88 116 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةالبري محمد

عمالة: مراكشإقليم: تنغير 105176716/09/97 104 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةكتوي  أسماء

عمالة: مكناسإقليم: تنغير 117677706/09/00 94 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةابراهيم البرجي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تنغير 128054307/09/04 76 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةحكيمة قصيد

عمالة: مكناسإقليم: تنغير 140817307/09/05 70 اللغة الفرنسيةرضوان ميكيل
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إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 158927202/09/10 52 اللغة الفرنسيةهشام القاسي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تنغير 158952815/09/10 42 اللغة الفرنسيةنزهة عبد اللملك

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 159701005/09/11 40 اللغة الفرنسيةالزاهدي سعيد

إقليم: تارودانتإقليم: تنغير 168840704/09/12 40 اللغة الفرنسيةالحمري عبد ا

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 159749805/09/11 36 اللغة الفرنسيةازدبازفاطمة

إقليم: الحوزإقليم: تنغير 168840204/09/12 36 اللغة الفرنسيةعبد اللطيف سعيد الطاهري

إقليم: بركانإقليم: تنغير 169252103/09/13 34 اللغة الفرنسيةنورالدين البواشري

إقليم: تاوريرتإقليم: تنغير 168642004/09/12 30 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالموس نادية

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تنغير 175018602/09/14 18 اللغة الفرنسيةهشام الحرثي

إقليم: الرحامنةإقليم: تنغير 175131802/09/14 18 اللغة الفرنسيةعبد المالك أمجكار

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 175132402/09/14 18 اللغة الفرنسيةأيت موجان محمد

عمالة: مراكشإقليم: تنغير 175545602/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحسناء مسمار

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تنغير 175560402/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةليلى بن يامنة

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 168467103/09/13 24 اللغة النجليزيةدريس باعوش

إقليم: سطاتإقليم: تنغير 169320403/09/13 24 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةأسامة مرابطي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 126218804/09/02 82 أقدمية 12 سنةالجتماعياتطلحة عبد الشفيق

عمالة: مكناسإقليم: تنغير 150479705/09/08 64 الجتماعياتعبد الرحيم غرغوش

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 128238207/09/05 50 الجتماعياتوالطالب محمد
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إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 169261803/09/13 24 الجتماعياتالحو اوحساين

إقليم: صفروإقليم: تنغير 175156902/09/14 18 الجتماعياتالهاشمي فقيري

عمالة: مراكشإقليم: تنغير 150469005/09/08 64 الرياضياتحلبان عادل

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تنغير 144760505/09/07 62 الرياضياتامومن مصطفى

إقليم: بني مللإقليم: تنغير 150555505/09/08 52 الرياضياتمحمد أبو الحسن

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 158939302/09/10 48 الرياضياتام العيد  ناجيم

إقليم: بني مللإقليم: تنغير 169244903/09/13 34 الرياضياتحسن بوداد

إقليم: الصويرةإقليم: تنغير 174989402/09/14 28 الرياضياتقينوت عبد الوهاب

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 174990702/09/14 28 الرياضياتعبد ا ايت سيدي يوسف

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تنغير 168480303/09/13 24 الرياضياتسليم احميدوش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تنغير 174987802/09/14 18 الرياضياتعبد الرحمان نفناف

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تنغير 175128302/09/14 18 الرياضياتمحمد امسعود

إقليم: تارودانتإقليم: تنغير 175549902/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتيوسف ارميش

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 115320316/09/99 100 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضازوالي احمد

إقليم: الحاجبإقليم: تنغير 123330206/09/01 84 علوم الحياة والرضمحمد جابير

عمالة: مكناسإقليم: تنغير 124005106/09/01 84 علوم الحياة والرضاسموح محمد

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 168519303/09/13 34 علوم الحياة والرضعبد الغني أفقير

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تنغير 169210503/09/13 34 علوم الحياة والرضايت حدو امحمد
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عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تنغير 175053702/09/14 28 علوم الحياة والرضحليمة بومليش

إقليم: الرحامنةإقليم: تنغير 168517603/09/13 20 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضقاسي فاطمة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تنغير 158891302/09/10 18 علوم الحياة والرضنور الدين الوهابي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تنغير 154477302/09/09 54 الفيزياء والكيمياءاوتوح محمد

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 168526503/09/13 34 الفيزياء والكيمياءسعيد جاجا

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 169191603/09/13 34 الفيزياء والكيمياءأوعليلي سعيد

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 175044302/09/14 28 الفيزياء والكيمياءمحمد نجيح

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 175048202/09/14 28 الفيزياء والكيمياءهاشم عبد الجليل

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 174993102/09/14 18 الفيزياء والكيمياءرشيد  بويخف

عمالة: مراكشإقليم: تنغير 175047002/09/14 18 الفيزياء والكيمياءأيت لحساين الحسن

إقليم: مديونةإقليم: تنغير 168501403/09/13 34 التربية السلميةجمال اجنو

إقليم: صفروإقليم: تنغير 168728304/09/12 30 التربية السلميةحسن ايت عل

عمالة: مراكشإقليم: تنغير 33099316/09/88 154 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةمحمد صديق

إقليم: تطوانإقليم: تنغير 128264007/09/05 54 التربية البدنيةبعو محمد

إقليم: العرائشإقليم: تنغير 158822502/09/10 38 التربية البدنيةمحمد مسكين

إقليم: الحوزإقليم: تنغير 150579405/09/08 32 التربية البدنيةاحدجام ابراهيم

عمالة: الرباطإقليم: تنغير 128084507/09/04 74 التربية التشكيليةنور الدبن التباعي

إقليم: العرائشإقليم: تنغير 158935502/09/10 52 التربية الموسيقية  الزياني  فيروز
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إقليم: وزانإقليم: تنغير 169196303/09/13 24 التربية الموسيقيةبولعيش عادل

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: تنغير 150570305/09/08 64 المعلومياتصلح أمين

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: تنغير 159787605/09/11 46 المعلومياتربيع الحجلي

إقليم: برشيدإقليم: تنغير 158814202/09/10 42 المعلومياتمنير ناصح

إقليم: بني مللإقليم: تنغير 168743804/09/12 40 المعلومياتمحمد سعود

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 159702705/09/11 36 المعلومياتاغروض محمد

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 168744004/09/12 30 المعلومياتقاسمي حفيظ

إقليم: تارودانتإقليم: تنغير 168767204/09/12 30 المعلومياتخالد الراجي

عمالة: مراكشإقليم: تنغير 168771504/09/12 30 المعلومياتمجاهدين عبد الغفور

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: تنغير 168527103/09/13 24 المعلومياتالكناوي سفيان

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تنغير 175089902/09/14 18 المعلومياتعبوش أنس

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 158930102/09/10 42 التكنولوجياخالد ايت ابقي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: تنغير 168833604/09/12 40 التكنولوجياحميد ابيي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 168830504/09/12 30 التكنولوجياأقسو  خالد

إقليم: بركانإقليم: تنغير 168832904/09/12 30 التكنولوجيايعل ياسين

إقليم: العيونإقليم: زاكورة 130878805/09/03 78 اللغة العربيةمحمد العماري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: زاكورة 169218303/09/13 34 اللغة العربيةعبد العزيز عريض

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 127030904/09/02 56 اللغة الفرنسيةالبوزيدي عبد القادر
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إقليم: سيدي بنورإقليم: زاكورة 168590504/09/12 40 اللغة الفرنسيةأمين حسيب

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: زاكورة 175041302/09/14 28 اللغة الفرنسيةعصام شرقة

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 175051802/09/14 28 اللغة الفرنسيةابراهيم المغفور

عمالة: مراكشإقليم: زاكورة 175131902/09/14 28 اللغة الفرنسيةعادل الشريقي

عمالة: مراكشإقليم: زاكورة 169251803/09/13 24 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةعادل ابا حجوب

إقليم: الجديدةإقليم: زاكورة 174978302/09/14 18 اللغة الفرنسيةاسماعيل اوجيل

إقليم: الصويرةإقليم: زاكورة 174978502/09/14 18 اللغة الفرنسيةسعيد الراجي

إقليم: شفشاونإقليم: زاكورة 175040702/09/14 18 اللغة الفرنسيةمصطفى أولد احساين

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: زاكورة 175051902/09/14 18 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمد اوصحفى

إقليم: صفروإقليم: زاكورة 175052802/09/14 18 اللغة الفرنسيةصفاء رفاس

عمالة: فاسإقليم: زاكورة 175113602/09/14 18 اللغة الفرنسيةزكرياء   اكبصي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: زاكورة 175561702/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةحسن أوناصر

إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 175146502/09/14 28 اللغة النجليزيةعبد الرحمان الكرزازي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 124086806/09/01 70 الجتماعياتمحمد الديدي

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 144754405/09/07 66 الجتماعياتا عمر الشبرك

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 158768902/09/10 52 الجتماعياتحسن العمري

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 158768502/09/10 42 الجتماعياتعائشة العمري

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 175097002/09/14 28 الجتماعياتاليعقوبي الحسن
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 174962702/09/14 18 الجتماعياتابراهيم لعسي

إقليم: الصويرةإقليم: زاكورة 174963802/09/14 18 الجتماعياتبوعيش الحبيب

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: زاكورة 174984302/09/14 18 الجتماعياتعبد الرحيم ادلس

عمالة: المحمديةإقليم: زاكورة 175056802/09/14 18 الجتماعياتمنير خيري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: زاكورة 175097402/09/14 18 الجتماعياتنور الدين بوخزار

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: زاكورة 9000416/09/95 128 أقدمية 20 سنةالرياضياتصوفي حسن

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 158902702/09/10 34 الرياضياتمحمد العطاوي

إقليم: تيزنيتإقليم: زاكورة 169266903/09/13 34 الرياضياتنحايمود ابراهيم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 168717404/09/12 30 الرياضيات هشام ايت الطاهر

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 168797704/09/12 30 الرياضياتمحمد تجمعت

إقليم: بني مللإقليم: زاكورة 174988702/09/14 28 الرياضياتصديق اوعلل

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 174989602/09/14 28 الرياضياتمحمد لحمومد

إقليم: الجديدةإقليم: زاكورة 174989702/09/14 28 الرياضياتعبد ا واجب الشكر

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: زاكورة 175014502/09/14 28 الرياضياتعبد الرحيم أمريغ

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: زاكورة 175099401/09/14 28 الرياضياتخالد الصالحي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: زاكورة 169265903/09/13 26 إلتحاق بالزوجةالرياضياتخالد بوزلو

إقليم: الحوزإقليم: زاكورة 168529403/09/13 22 إلتحاق بالزوجةالرياضياتمحمد أكاسيس

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 174989002/09/14 18 الرياضياتخالد ايت سالم
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إقليم: سيدي سليمانإقليم: زاكورة 174999802/09/14 18 الرياضياتمراد الشبابي

إقليم: تطوانإقليم: زاكورة 175036702/09/14 18 الرياضياتيوسف السعدي

إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 175099502/09/14 18 الرياضياتايوب موفق

إقليم: فحص - انجرةإقليم: زاكورة 175099902/09/14 18 الرياضياتاحمد البحياوي

عمالة: مكناسإقليم: زاكورة 175140202/09/14 18 الرياضياتعبد المجيد الغياط

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 175164902/09/14 18 الرياضياتالحسين النغراوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: زاكورة 159719705/09/11 32 علوم الحياة والرضمنصوري  فيزة

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 168801504/09/12 30 علوم الحياة والرضابراهيم اكن

إقليم: القنيطرةإقليم: زاكورة 175023202/09/14 28 علوم الحياة والرضابراهيم بوراس

إقليم: خريبكةإقليم: زاكورة 175066702/09/14 28 علوم الحياة والرضبوشتى مخبان

إقليم: النواصرإقليم: زاكورة 175067002/09/14 28 علوم الحياة والرضمصطفى الشجعي

إقليم: خريبكةإقليم: زاكورة 175066502/09/14 18 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضبلعساوي حسن

عمالة: مراكشإقليم: زاكورة 175135002/09/14 18 علوم الحياة والرضحسن ايت سي حمو

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 175527702/09/15 12 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعبد ا الصغر ادوش

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 168478003/09/13 34 الفيزياء والكيمياءبوهالي سعيد

إقليم: شيشاوةإقليم: زاكورة 175144202/09/14 28 الفيزياء والكيمياءنور الدين بلماحي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 175168902/09/14 28 الفيزياء والكيمياءالحسن اخميس

إقليم: الحوزإقليم: زاكورة 174995002/09/14 18 الفيزياء والكيمياءالفرنان عبد الرحيم
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عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: زاكورة 175047402/09/14 18 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالهام لشهاب

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: زاكورة 128156204/09/02 94 أقدمية 12 سنةالتربية السلميةابت علي حسن

إقليم: بركانإقليم: زاكورة 174966702/09/14 28 التربية السلميةرشيد احميدة

إقليم: الحوزإقليم: زاكورة 168690804/09/12 40 التربية البدنيةرشيد تومي

إقليم: الخميساتإقليم: زاكورة 175011402/09/14 28 التربية البدنيةمصطفى عمراني

إقليم: تاوناتإقليم: زاكورة 168533303/09/13 24 التربية البدنيةعبد القادر غبور

إقليم: شفشاونإقليم: زاكورة 175071802/09/14 18 التربية البدنيةمحمد بوبكرات

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: زاكورة 175072302/09/14 18 التربية البدنيةعبد اللطيف اردة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: زاكورة 175106302/09/14 18 التربية البدنيةعادل باعلة

إقليم: شفشاونإقليم: زاكورة 175108402/09/14 18 التربية البدنيةمحمد ياسين السميري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: زاكورة 175108702/09/14 18 التربية البدنيةالمرضي عبد السلم

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: زاكورة 175546202/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةعبد الغني مدراسي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: زاكورة 154480902/09/09 58 التربية السريةسارة مصلي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: زاكورة 168753604/09/12 30 التربية السريةحسناء مصلي

إقليم: وزانإقليم: زاكورة 159817705/09/11 36 التربية الموسيقيةمحمد شمس الدين امصماض

إقليم: بني مللإقليم: زاكورة 168500503/09/13 24 التربية الموسيقيةاشرف ابغيل

عمالة: مراكشإقليم: زاكورة 158853502/09/10 52 المعلومياتسيف الدين الزهري

إقليم: بني مللإقليم: زاكورة 175089002/09/14 18 المعلومياتنبيل منون
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إقليم: آسفيإقليم: زاكورة 168837404/09/12 31 إلتحاق بالزوجةالتكنولوجياايوب خيالي
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09

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 116105616/09/99 106 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةعناش عبد العزيز

عمالة: فاسعمالة: أكادير  إدا وتنان 12666316/10/79 132 أقدمية 20 سنةالجتماعياتابراهيم اوبرني

إقليم: تارودانتعمالة: أكادير  إدا وتنان 128424101/01/02 100 أقدمية 12 سنةالجتماعياتمحمد بوعلم

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 150477205/09/08 54 الجتماعياتالفضولي لطيفة

إقليم: طانطانعمالة: أكادير  إدا وتنان 174962502/09/14 28 الجتماعياتجميلة البكري

عمالة: طنجة - أصيلعمالة: أكادير  إدا وتنان 128090306/09/04 72 إلتحاق بالزوجالرياضياترشيدة عدي

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 159744505/09/11 28 الرياضياتكوثر الهم

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 159712105/09/11 24 الرياضياتادعزي خالد

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 174991102/09/14 18 الرياضياتفاطمة حنيف

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: أكادير  إدا وتنان 140878706/09/06 58 علوم الحياة والرضسلبمان فوزي

إقليم: بنسليمانعمالة: أكادير  إدا وتنان 117887906/09/00 52 علوم الحياة والرضمحمد ياسين

عمالة: المحمديةعمالة: أكادير  إدا وتنان 159691105/09/11 40 علوم الحياة والرضإيمان طواع

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 158892102/09/10 28 علوم الحياة والرضخالد جراري

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 169214103/09/13 26 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضسعيدة الصاهير

عمالة: سلعمالة: أكادير  إدا وتنان 168801104/09/12 19 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضبشرى المكاوي

عمالة: الرباطعمالة: أكادير  إدا وتنان 168515803/09/13 12 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضابو العيش الزهرة

إقليم: الجديدةعمالة: أكادير  إدا وتنان 29731616/09/86 128 أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءحسن جابر

إقليم: آسفيعمالة: أكادير  إدا وتنان 78933116/09/92 114 أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءحزمي الغنيمي
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إقليم: سطاتعمالة: أكادير  إدا وتنان 117671606/09/00 94 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالمصطفى تمازي

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 168722804/09/12 32 الفيزياء والكيمياءعبد الوهاب حمام

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة: أكادير  إدا وتنان 175060402/09/14 19 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءرباب جباري

إقليم: القنيطرةعمالة: أكادير  إدا وتنان 9073916/09/95 80 التربية التشكيليةعبد الرحيم الفولى

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: أكادير  إدا وتنان 140967606/09/06 58 المعلومياتالسعيدي عبد المجيد

إقليم: الصويرةعمالة: أكادير  إدا وتنان 168826604/09/12 32 المعلومياتعماد صديق

إقليم: تارودانتإقليم: شتوكة آيت باها 128330101/01/02 58 اللغة العربيةالسعدية   اعبوني

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 128330401/01/02 54 اللغة العربيةغزلن    العولي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 158830302/09/10 34 اللغة العربيةفدوى بولكيد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 169221503/09/13 34 اللغة العربيةمحمد سيداد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 130928905/09/03 24 اللغة العربيةالحسن لهنا

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 36457016/09/89 110 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةعبد الهادي الفيضالي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 140932806/09/06 70 اللغة الفرنسيةصادق محمد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 112426116/09/98 64 اللغة الفرنسيةأحمد الهداج

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 128014007/09/04 64 اللغة الفرنسيةافراض مينة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 128127407/09/04 62 اللغة الفرنسيةمليكة بوجديك

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 127915507/09/04 60 اللغة الفرنسيةحفيظ حسن

عمالة: مراكشإقليم: شتوكة آيت باها 128016507/09/04 58 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبنالمقدم ماجدة
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 159751905/09/11 29 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةرشيدة معكول

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 158833402/09/10 25 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاكاسوس عبد ا

إقليم: سيدي افنيإقليم: شتوكة آيت باها 159749905/09/11 24 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبغدادي لبنى

إقليم: بني مللإقليم: شتوكة آيت باها 169253303/09/13 16 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةنور الدين اوتركا

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 168765704/09/12 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالهمام خديجة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 124160213/09/01 94 أقدمية 12 سنةالجتماعياتمحمد لشكر

إقليم: تارودانتإقليم: شتوكة آيت باها 128275501/01/02 64 الجتماعياتحسن سماد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 128382901/01/02 58 الجتماعياتيوسف سلم

إقليم: تارودانتإقليم: شتوكة آيت باها 144733005/09/07 58 الجتماعياتمحمد قاسمي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 117712706/09/00 50 الجتماعياتإيجة أبلهد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 158888502/09/10 40 الجتماعياتسعيد اوعيشى

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 128092607/09/04 66 الرياضياتالحسن أنجار

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 144789205/09/07 52 الرياضياتغلي انهضير

إقليم: زاكورةإقليم: شتوكة آيت باها 150557505/09/08 44 الرياضياتمولي علي الدريسي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 150467905/09/08 40 الرياضياتيوسف بزطام

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 150468805/09/08 38 الرياضياتسعيد الكريم

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 158878302/09/10 36 الرياضياتالمهدي القول

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 158772402/09/10 34 الرياضياتمهدي يوسوفي
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عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 158936002/09/10 34 الرياضياتعبد الجيد ابريش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 144789505/09/07 30 الرياضياتامين بوعام

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 158771202/09/10 30 الرياضياتايت  حميمر  علي

إقليم: تارودانتإقليم: شتوكة آيت باها 158933702/09/10 30 الرياضياتمصطفى بوفوس

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 158835302/09/10 26 الرياضياتياسين ابنفقير

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 158878202/09/10 26 الرياضياتحسناء الخافي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: شتوكة آيت باها 168768804/09/12 18 إلتحاق بالزوجالرياضياتمريم حجحاج

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 175424302/09/15 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتسهام أمعيوض

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 124005306/09/01 74 علوم الحياة والرضخديجة الكلب

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 128468607/09/05 56 علوم الحياة والرضمريم بونكة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 150452505/09/08 42 علوم الحياة والرضاحدارف زهرة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 159749005/09/11 36 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضمريم وبالسان

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 158944002/09/10 34 علوم الحياة والرضنبيل بنسعيد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 175054602/09/14 28 علوم الحياة والرضعائشة الصويري

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: شتوكة آيت باها 169239103/09/13 16 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضالعضراوي رضوان

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 9023216/09/95 72 الفيزياء والكيمياءمصطفى  لقمار

إقليم: تارودانتإقليم: شتوكة آيت باها 150451605/09/08 52 الفيزياء والكيمياءالحسين الصالح

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 159871105/09/11 34 الفيزياء والكيمياءجواد ايت بلل
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عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 127932807/09/04 78 أقدمية 12 سنةالتربية السريةالسعدية احجور

إقليم: الصويرةإقليم: شتوكة آيت باها 126151328/09/02 80 التربية التشكيليةيوسف الفجري

إقليم: تيزنيتإقليم: شتوكة آيت باها 150486805/09/08 18 التربية التشكيليةابراهيم رايس

إقليم: سيدي بنورإقليم: شتوكة آيت باها 154545002/09/09 58 المعلومياتعبد الرحيم الضحى

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 159788905/09/11 36 المعلومياتعزيزة أزمان

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 168849604/09/12 32 المعلومياتابراهيم صغير

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 144815505/09/07 54 إلتحاق بالزوجةالتكنولوجيابسام مريمي

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: إنزكان ايت ملول 154508902/09/09 42 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسميرة  الفرومي

إقليم: سيدي سليمانعمالة: إنزكان ايت ملول 175542902/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةحسناء والسيك

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 34725116/09/88 106 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةابلغن نور الدين

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 89302916/09/89 106 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةخديجة طالبي

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: إنزكان ايت ملول 154512402/09/09 32 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةمليكة معمى

عمالة: سلعمالة: إنزكان ايت ملول 154449102/09/09 28 اللغة الفرنسيةقشاش منال

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 128236607/09/05 82 أقدمية 12 سنةالجتماعياتأسماء البرهيشي

عمالة: مراكشعمالة: إنزكان ايت ملول 127015904/09/02 64 الجتماعياتسي محمد سكيات

إقليم: تارودانتعمالة: إنزكان ايت ملول 150438605/09/08 54 الجتماعياتسعاد عاهو

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 150478305/09/08 54 الجتماعياتكلثومة سراج الدين

إقليم: القنيطرةعمالة: إنزكان ايت ملول 175530202/09/15 12 إلتحاق بالزوجالجتماعياتألوان المصباحي
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عمالة: الرباطعمالة: إنزكان ايت ملول 9065816/09/95 102 أقدمية 12 سنةالرياضياتمحمد خوخي

إقليم: بني مللعمالة: إنزكان ايت ملول 127837307/09/04 72 الرياضياتعبد اللطيف الشيكي

إقليم: صفروعمالة: إنزكان ايت ملول 144697005/09/07 54 الرياضياتسميرة عمران

إقليم: برشيدعمالة: إنزكان ايت ملول 140841506/09/06 50 الرياضياترشيد بنشيخ

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 34716701/04/88 46 الرياضياتالمودن علي

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 158903402/09/10 30 الرياضياترشيدة كوكلو

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 158916502/09/10 30 الرياضياتجمال بوتشع

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 158812402/09/10 18 الرياضياتايمان نافع

عمالة: مراكشعمالة: إنزكان ايت ملول 36781316/09/89 98 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضمحمــد أيت المحجـــوب

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 158798702/09/10 44 علوم الحياة والرضرقية وعزان

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 71765516/09/93 94 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءعبدا البار

عمالة: المحمديةعمالة: إنزكان ايت ملول 150462805/09/08 44 الفيزياء والكيمياءعبد الخالق البهجة

إقليم: تارودانتعمالة: إنزكان ايت ملول 128352101/01/02 32 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءحميد   القيداش

إقليم: آسفيعمالة: إنزكان ايت ملول 168722904/09/12 22 الفيزياء والكيمياءعبد اللطيف المحفوظي

إقليم: العيونعمالة: إنزكان ايت ملول 168759604/09/12 18 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءعمار غيثة

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: إنزكان ايت ملول 175477902/09/15 13 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةحفيظة كرعاش

إقليم: الجديدةعمالة: إنزكان ايت ملول 128086407/09/04 88 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةاخريبش سهام

إقليم: مولي يعقوبعمالة: إنزكان ايت ملول 9016616/09/95 36 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةأعنان حميد
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إقليم: تطوانعمالة: إنزكان ايت ملول 144738705/09/07 70 التربية التشكيليةمحسن بلل

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 144738505/09/07 60 التربية التشكيليةمحمد  بدردبون

إقليم: صفروعمالة: إنزكان ايت ملول 144687705/09/07 58 التربية التشكيليةهشام شفيق

إقليم: الرحامنةعمالة: إنزكان ايت ملول 144739205/09/07 52 التربية التشكيليةالمهدي يونس الحمزاوي

عمالة: سلعمالة: إنزكان ايت ملول 150530505/09/08 64 التربية الموسيقيةالجوهري خلود

إقليم: الصويرةعمالة: إنزكان ايت ملول 144782918/09/07 54 التربية الموسيقيةكنز الدين طلل

عمالة: طنجة - أصيلعمالة: إنزكان ايت ملول 140889406/09/06 67 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتالعليوي نور الدين

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 140960006/09/06 56 المعلومياتالحسين ايت الطالب

إقليم: تارودانتعمالة: إنزكان ايت ملول 144811005/09/07 48 المعلومياتمحمد الكتتني

عمالة: مراكشإقليم: تارودانت 89034616/09/88 120 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةخديجة الخنبوبي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 123335306/09/01 104 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةالخزامي    فاطمة الزهراء

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 128285701/01/02 50 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالسعدية زهر الدين

عمالة: سلإقليم: تارودانت 168508903/09/13 34 اللغة العربيةكريمة اخراز

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 169218203/09/13 34 اللغة العربيةالسعدية أعراب

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 169218503/09/13 34 اللغة العربيةجميلة  اببو دميعة

إقليم: سطاتإقليم: تارودانت 168766204/09/12 30 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةحسناء المرخي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 174976902/09/14 28 اللغة العربيةعبد الله المال

إقليم: الحوزإقليم: تارودانت 169246803/09/13 24 اللغة العربيةمحجوبة بطاجي
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175048802/09/14 16 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةمليكة عل

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 175556602/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسلطانة سيمامح

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 30482121/09/87 122 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةسعيد ادعبو

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 124039506/09/01 102 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةموسى بليليك

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 124044006/09/01 102 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةمحمد موسى

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 123373706/09/01 100 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةزكرياء زياني

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 112461916/09/98 96 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةفاطنة اكوح

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 128446507/09/05 74 اللغة الفرنسيةلحبيري المصطفى

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 124165013/09/01 62 اللغة الفرنسيةخديجة اشملي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 128233207/09/05 54 اللغة الفرنسيةالعليو السعيد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 158833602/09/10 44 اللغة الفرنسيةعزيز امعيز

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168768304/09/12 40 اللغة الفرنسيةكجود جميلة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 158926702/09/10 36 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنادية ايت عبد المالك

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 169269903/09/13 34 اللغة الفرنسيةأسماء العمادي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 169218003/09/13 25 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةعزيزة الطلحاوي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 169216503/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالشعيبية فرض

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 175544202/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةخديجة ايت بل

إقليم: بوجدورإقليم: تارودانت 175561302/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةكريمة رزقي
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عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 150476105/09/08 52 الجتماعياتاحمد باهي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 158885702/09/10 44 الجتماعياترشيد بنديش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 168739004/09/12 40 الجتماعياتشيماء واكو

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 150477105/09/08 38 الجتماعياتيوسف العلوي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168750604/09/12 30 الجتماعياتسميرة العسري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 159732405/09/11 24 الجتماعياتنجيب  لحرش

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168723504/09/12 22 الجتماعياتأكرضان ابراهيم

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 168725504/09/12 22 الجتماعياتعمر الساحلي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تارودانت 175531402/09/15 12 إلتحاق بالزوجالجتماعياتهناء أسد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 34261716/09/88 104 الرياضياتعبد الرحيم بومسيل

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 159711305/09/11 40 الرياضياتسعيد  أيت  علي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 159743305/09/11 36 الرياضياتحنان أمشرقي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 159744105/09/11 36 الرياضياتاسية شكري

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 168529903/09/13 34 الرياضياتبابا محمد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 169263903/09/13 34 الرياضياتاحمد عركوز

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 169265603/09/13 34 الرياضياتعتيقة ادرغال

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168841104/09/12 32 الرياضياتزطايط صالح

إقليم: تيزنيتإقليم: تارودانت 168767104/09/12 30 الرياضيات لطيفة الراشدي
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168767904/09/12 30 الرياضياتفلح حنان

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 168771404/09/12 30 الرياضياتمسلكليام سلوى

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 159712005/09/11 28 الرياضياتمحمد حمدان

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175031102/09/14 28 الرياضياتحنان المتوكل

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168760204/09/12 26 الرياضياتفاضمة ازروال

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 159796905/09/11 18 الرياضياتمنير بقمو

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 175091702/09/14 18 الرياضياترقية أفقير

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175548502/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتمنصوري رضية

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 168737704/09/12 36 علوم الحياة والرضرضوان دودي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175054302/09/14 28 علوم الحياة والرضخديجة اللحياني

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175054702/09/14 28 علوم الحياة والرضسلطانة هموش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175134702/09/14 28 علوم الحياة والرضعائشة شكيري

إقليم: الحوزإقليم: تارودانت 175023602/09/14 18 علوم الحياة والرضعادل الحسيني

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175055102/09/14 18 علوم الحياة والرضخديجة مسامير

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 140864106/09/06 56 الفيزياء والكيمياءمحمد   ايت  المقدم

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 174994802/09/14 28 الفيزياء والكيمياءخديجة ومسكور

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175045602/09/14 28 الفيزياء والكيمياءعبد اللطيف بطار

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175047902/09/14 28 الفيزياء والكيمياءجميلة المصروحي
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168759704/09/12 24 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءعائشة امغوز

إقليم: سيدي بنورإقليم: تارودانت 169265203/09/13 24 الفيزياء والكيمياءصالح بوشعيب

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: تارودانت 175551402/09/15 13 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءسفيان الحضري

عمالة: مراكشإقليم: تارودانت 175552602/09/15 13 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءحنان المسلوتي

إقليم: الصويرةإقليم: تارودانت 175603102/09/15 12 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةحنان ارميشي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: تارودانت 175603302/09/15 12 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةايمان الفتي

إقليم: القنيطرةإقليم: تارودانت 117575913/09/00 100 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةعادل خيبري

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 168532403/09/13 34 التربية البدنيةعادل مغراوي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 130877105/09/03 76 التربية السريةالديبي سعاد

إقليم: بني مللإقليم: تارودانت 168753704/09/12 30 التربية السريةغزلن منعم

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 126140204/09/02 90 أقدمية 12 سنةالتربية التشكيليةرضوان شلف

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 159768205/09/11 28 التربية التشكيليةكسسب حفصة

إقليم: الخميساتإقليم: تارودانت 168633804/09/12 30 التربية الموسيقيةحاتم مسناوي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 168500003/09/13 24 التربية الموسيقيةيونس صابر

عمالة: مكناسإقليم: تارودانت 154485802/09/09 54 المعلومياتيوسف اعبور

عمالة: مراكشإقليم: تارودانت 159786405/09/11 46 المعلومياتسعيد بعلو

إقليم: ورزازاتإقليم: تارودانت 168824704/09/12 40 المعلومياترضوان ابردين

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 159786005/09/11 36 المعلومياتايت مس محمد



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: ورزازاتإقليم: تارودانت 168626604/09/12 30 المعلومياتيوسف هرموش

إقليم: شيشاوةإقليم: تارودانت 168847704/09/12 30 إلتحاق بالزوجالمعلومياتالكرارى مريم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168848504/09/12 30 إلتحاق بالزوجالمعلومياتامال لكطيب

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 169205303/09/13 24 المعلومياتاصطى مصطفى

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 175089202/09/14 18 المعلومياتنعيمة وسخين

إقليم: الحوزإقليم: تارودانت 168829804/09/12 40 التكنولوجيارضوان النموس

إقليم: العيونإقليم: تارودانت 175082602/09/14 28 التكنولوجياعبد النبي الشكراني

إقليم: ورزازاتإقليم: طاطا 128133607/09/04 88 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةنباب مصطفى

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 159755005/09/11 36 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةرشيد الحبادي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 169219203/09/13 34 اللغة العربيةسعيد بوكرمز

إقليم: ورزازاتإقليم: طاطا 175050102/09/14 28 اللغة العربيةيوسفي محمد

إقليم: وزانإقليم: طاطا 175101902/09/14 28 اللغة العربيةمحمد البقيدي

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 175017102/09/14 18 اللغة العربيةعبد الحميد الهيان

إقليم: ورزازاتإقليم: طاطا 175130702/09/14 18 اللغة العربيةسفيان دراغ

إقليم: ورزازاتإقليم: طاطا 159701205/09/11 46 اللغة الفرنسيةمحمد والغازي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 168809904/09/12 40 اللغة الفرنسيةعادل البهلولي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 159701905/09/11 36 اللغة الفرنسيةالحسين بلقسوم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 159723905/09/11 36 اللغة الفرنسيةمبارك اكزول



الجهة الصلية : 

رقم التأجير
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تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: بني مللإقليم: طاطا 169304903/09/13 34 اللغة الفرنسيةحسن بلحاج

إقليم: زاكورةإقليم: طاطا 175052202/09/14 18 اللغة الفرنسيةالزرهوني محمد

إقليم: الصويرةإقليم: طاطا 175146102/09/14 28 اللغة النجليزيةمحمد المودني

إقليم: الصويرةإقليم: طاطا 169320703/09/13 24 اللغة النجليزيةاومعل ابراهيم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 150438805/09/08 64 الجتماعياتالحسين ايت محمد

إقليم: ورزازاتإقليم: طاطا 150438905/09/08 64 الجتماعياتعبد الرحمان ايت محمد اوعلي

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 150439305/09/08 64 الجتماعياتالحيان رشيد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: طاطا 150439905/09/08 54 الجتماعياتبن البصير عمر

إقليم: الخميساتإقليم: طاطا 175136702/09/14 28 الجتماعياتباعياد عبد ا

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طاطا 169260903/09/13 24 الجتماعياتجمال اسكاو

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طاطا 168720904/09/12 40 الرياضياترياضي ابراهيم

إقليم: كلميمإقليم: طاطا 159741805/09/11 36 الرياضياترشيد دبزا

إقليم: تيزنيتإقليم: طاطا 159797105/09/11 36 الرياضياتمحمد بوتجبرين

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 168842404/09/12 30 الرياضياتارفيع عبد الحكيم

إقليم: تيزنيتإقليم: طاطا 175084302/09/14 28 الرياضياتاركراكن ابراهيم

إقليم: كلميمإقليم: طاطا 174987502/09/14 18 الرياضياتالهاشم جاير

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 174990802/09/14 18 الرياضياتادريب محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 175127302/09/14 18 الرياضياتالحسن امغار



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 175480902/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتفاطمة جيت

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طاطا 175053902/09/14 28 علوم الحياة والرضعبد الرحمان اشران

إقليم: تنغيرإقليم: طاطا 168519203/09/13 24 علوم الحياة والرضموحى البوني

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 169213403/09/13 24 علوم الحياة والرضحسن كريم

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: طاطا 174980602/09/14 18 علوم الحياة والرضمحمد الصغراوي

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 175022502/09/14 18 علوم الحياة والرضع الحق رضوان

عمالة: مراكشإقليم: طاطا 175134502/09/14 18 علوم الحياة والرضعبدالله احنيش

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: طاطا 168757204/09/12 40 الفيزياء والكيمياءعابيدي محمد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: طاطا 175045002/09/14 18 الفيزياء والكيمياءلمهوض حافظ

إقليم: تاوناتإقليم: طاطا 175106002/09/14 28 التربية البدنيةسفيان دعنوني

إقليم: الجديدةإقليم: طاطا 127990107/09/04 81 إلتحاق بالزوجالتربية السريةخديجة البرميش

إقليم: بني مللإقليم: طاطا 150436805/09/08 55 إلتحاق بالزوجالتربية السريةحكيم فوزية

إقليم: بنسليمانإقليم: طاطا 168496603/09/13 24 التربية التشكيليةيونس البوعزاوي

إقليم: بنسليمانإقليم: طاطا 159872305/09/11 36 التربية الموسيقيةزكرياء زغيدة

إقليم: الحوزإقليم: طاطا 168847404/09/12 40 المعلومياتسليمان العبدلوي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طاطا 159788805/09/11 36 المعلومياتسفيان نجار

إقليم: طرفايةإقليم: طاطا 168848104/09/12 31 إلتحاق بالزوجالمعلومياتالشتيوي سهام

عمالة: سلإقليم: طاطا 175090302/09/14 28 المعلومياتالتزريني يونس



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: مديونةإقليم: طاطا 168498903/09/13 24 المعلومياتسرنان سفيان

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 175089802/09/14 18 إلتحاق بالزوجالمعلومياتأسماء حيدة

إقليم: سيدي بنورإقليم: طاطا 117693006/09/00 108 أقدمية 12 سنةالتكنولوجيالبددري خالد

إقليم: سطاتإقليم: طاطا 168833404/09/12 40 التكنولوجيامصطفى ناشيط

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طاطا 168827704/09/12 30 التكنولوجياعصام ايت اكن

إقليم: بنسليمانإقليم: طاطا 168828304/09/12 30 التكنولوجياغاربي محمد

إقليم: سطاتإقليم: طاطا 168834704/09/12 30 التكنولوجياصلح الدين كراري

إقليم: الرشيديةإقليم: طاطا 175082402/09/14 18 التكنولوجياعمراوي ادريس

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: طاطا 175083102/09/14 18 التكنولوجياعبد الكريم ايت منصور

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تيزنيت 175049302/09/14 18 اللغة العربيةبوشتة نورالدين

عمالة: سلإقليم: تيزنيت 175037702/09/14 17 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةفاطمة اعبدرزاق

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 34261016/09/88 108 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةالدهاج محمد فؤاد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 89331316/09/89 108 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةمالك فاطمة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 158834402/09/10 52 اللغة الفرنسيةالكمراوي حسناء

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 158927002/09/10 42 اللغة الفرنسيةمحمد بوغاز

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 158834702/09/10 40 اللغة الفرنسيةعبد اللطيف حيمود

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 159749705/09/11 38 اللغة الفرنسيةويطو نعيمة

إقليم: تارودانتإقليم: تيزنيت 168650204/09/12 22 اللغة الفرنسيةخديجة البوكيلي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تيزنيت 159724105/09/11 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة اقسبي

إقليم: الصويرةإقليم: تيزنيت 128231607/09/05 44 اللغة النجليزيةمنصوري توفيق

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تيزنيت 128404401/01/02 62 الجتماعياتالحسين اد الشريف

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 144734205/09/07 62 الجتماعياتحسان نايت ايكان

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تيزنيت 159732205/09/11 38 الجتماعياتالطاهر قريوي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 159731305/09/11 28 الجتماعياتحسن بوزور

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 175075002/09/14 28 الجتماعياتابراهيم المنتصر

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 175530402/09/15 14 إلتحاق بالزوجالجتماعياتامال  العيبل

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 112410916/09/98 90 الرياضياتمحمد الكبيرالرتبي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 150469405/09/08 58 الرياضياترشيد العسري

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تيزنيت 158773202/09/10 42 الرياضياتصباح شمشاخي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 158771902/09/10 40 الرياضياتحكيم القنساوي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 158771302/09/10 34 الرياضياتعلي اومسعود

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 158879302/09/10 34 الرياضياتمصطفى أوتبت

إقليم: العيونإقليم: تيزنيت 159699505/09/11 28 الرياضياتبانان لحبيب

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 168766704/09/12 22 الرياضياتكريمة الخافي

إقليم: سيدي افنيإقليم: تيزنيت 158772302/09/10 18 الرياضياتجماحي مبارك

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 175127802/09/14 18 الرياضياتاحيا اسرماض



الجهة الصلية : 
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تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 159749205/09/11 36 علوم الحياة والرضسعاد إدير

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تيزنيت 158889902/09/10 30 علوم الحياة والرض  حسن أموشي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 158881902/09/10 52 الفيزياء والكيمياءالقسواري محمد

إقليم: ورزازاتإقليم: تيزنيت 159870405/09/11 28 الفيزياء والكيمياءعزيز السويدي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 159696005/09/11 18 الفيزياء والكيمياءمحمد ناصر

إقليم: تطوانإقليم: تيزنيت 140926406/09/06 66 التربية الموسيقيةالخياري فيصل

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تيزنيت 159813505/09/11 36 التربية الموسيقيةاسامة العوامي التيوى

إقليم: الحسيمةإقليم: تيزنيت 159818105/09/11 36 التربية الموسيقيةنضال لبحر

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تيزنيت 158852302/09/10 42 المعلومياتبوسكون مولي بوبكر

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 158853302/09/10 42 إلتحاق بالزوجالمعلومياتالغاوي السعدية

إقليم: الحوزإقليم: تيزنيت 168829204/09/12 40 التكنولوجيااسماعيل جميني

إقليم: سطاتإقليم: تيزنيت 168834004/09/12 30 التكنولوجياأسماء   لغياتي
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عمالة: مراكشإقليم: أسا - الزاك 169236103/09/13 34 اللغة العربيةابراهيم افراريج

إقليم: تطوانإقليم: أسا - الزاك 175039102/09/14 19 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةلبدو سعيد

إقليم: العرائشإقليم: أسا - الزاك 175077302/09/14 18 اللغة العربيةعمر البصير

إقليم: سطاتإقليم: أسا - الزاك 168715704/09/12 30 اللغة النجليزيةزكرياء اسعاف

إقليم: العيونإقليم: أسا - الزاك 168580604/09/12 40 الجتماعياتصلح الدين بتبوقالت

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: أسا - الزاك 168842604/09/12 30 الرياضياتجناني عادل

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: أسا - الزاك 169266803/09/13 24 إلتحاق بالزوجةالرياضياتمعزوز محمد

إقليم: سيدي افنيإقليم: أسا - الزاك 175103102/09/14 28 علوم الحياة والرضعبد العزيز ابصدوق

إقليم: بركانإقليم: أسا - الزاك 175115702/09/14 28 علوم الحياة والرض بالهـواري رضـــوان

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: أسا - الزاك 175105002/09/14 18 علوم الحياة والرضعز الدين أحيون

عمالة: سلإقليم: أسا - الزاك 175594902/09/15 14 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةعصام كتام

إقليم: العرائشإقليم: أسا - الزاك 169298603/09/13 24 التربية التشكيليةفاطمة الزهراء المالكي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: أسا - الزاك 168499603/09/13 24 التربية الموسيقيةمحسن إمليحان

عمالة: فاسإقليم: أسا - الزاك 168498003/09/13 34 المعلومياتسهام العلوي الشريفي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: أسا - الزاك 158850502/09/10 42 التكنولوجيامنير سهل

إقليم: آسفيإقليم: أسا - الزاك 158850702/09/10 42 التكنولوجياسويمطو محمد

إقليم: تيزنيتإقليم: أسا - الزاك 159792605/09/11 36 التكنولوجيامحمد وهاب

إقليم: القنيطرةإقليم: أسا - الزاك 168836804/09/12 30 التكنولوجياجواد الدريسي
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إقليم: الخميساتإقليم: أسا - الزاك 175083502/09/14 28 التكنولوجيانبكوري عبد الرحيم

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: كلميم 123273406/09/01 104 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةامزيغ حفيظة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 71821516/09/92 64 اللغة العربيةالصريدي عبد الرحمان

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: كلميم 169248303/09/13 34 اللغة العربيةعلي زربان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 169278103/09/13 34 اللغة العربيةايت الطيب عبداللطيف

إقليم: الحوزإقليم: كلميم 168658003/09/12 30 اللغة العربيةياسين بلكوراني

إقليم: تارودانتإقليم: كلميم 168764904/09/12 30 اللغة العربيةسعيد البياض

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: كلميم 168774904/09/12 30 اللغة العربيةزمزكي مولي عبدا

إقليم: تارودانتإقليم: كلميم 174996802/09/14 28 اللغة العربيةيوسف العساوي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: كلميم 115260216/09/99 110 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةهشام النويتي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 144731405/09/07 54 اللغة الفرنسيةابراهيم ابيه

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 168649704/09/12 40 اللغة الفرنسيةخالد بوخش

إقليم: تارودانتإقليم: كلميم 169268503/09/13 24 اللغة الفرنسيةعبد ا امشطر

إقليم: تارودانتإقليم: كلميم 168650704/09/12 22 اللغة الفرنسيةاعراب المسعودي

إقليم: سطاتإقليم: كلميم 128222507/09/05 72 أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةكنوني محمد

إقليم: سطاتإقليم: كلميم 127909307/09/04 60 اللغة النجليزيةالفارية نوال

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 144693505/09/07 58 الجتماعياتادمولود  ابراهيم

إقليم: تارودانتإقليم: كلميم 150441408/09/08 54 الجتماعياتالجباري عبد المجيد
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إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 158886002/09/10 40 الجتماعياتبييو  حسن

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: كلميم 159733405/09/11 36 الجتماعياتالحسن اوبركا

عمالة: مراكشإقليم: كلميم 168725304/09/12 30 الجتماعياتنـــزهــة  الــغــالــي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: كلميم 169262203/09/13 24 الجتماعياتفاطمة اد بن ملك

إقليم: الحاجبإقليم: كلميم 117813606/09/00 98 أقدمية 12 سنةالرياضياتبوطيبي حفيظ

إقليم: آسفيإقليم: كلميم 127829007/09/04 88 أقدمية 12 سنةالتكنولوجياالمبشور يوسف

إقليم: تيزنيتإقليم: كلميم 168719005/09/12 40 الرياضياتعبد الرحيم البزيوي

إقليم: تارودانتإقليم: كلميم 168720704/09/12 40 الرياضياتمصطفى  اوكروم

إقليم: تيزنيتإقليم: كلميم 159796830/10/11 38 الرياضياتابراهيم اسكارن

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: كلميم 158783402/09/10 36 الرياضياترشيد الكومي

عمالة: فاسإقليم: كلميم 168841505/09/12 31 إلتحاق بالزوجةالرياضياتمحمد الحياني

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: كلميم 168843404/09/12 30 الرياضياتمحمد  باحمان

عمالة: مراكشإقليم: كلميم 123267106/09/01 98 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعضلش ملودي

عمالة: مراكشإقليم: كلميم 123369006/09/01 94 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضالتباري نورة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: كلميم 169211503/09/13 26 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضسعيد بسدوان

إقليم: الناضورإقليم: كلميم 168819604/09/12 22 علوم الحياة والرضعزي الصغير

إقليم: سيدي افنيإقليم: كلميم 169209803/09/13 34 الفيزياء والكيمياءمبارك كجضاد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: كلميم 175167102/09/14 28 الفيزياء والكيمياءعبدا امزيل
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عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: كلميم 169179603/09/13 24 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةابوزيا فاضنة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: كلميم 168662604/09/12 30 التربية البدنيةهشام العالم

إقليم: تيزنيتإقليم: كلميم 9025816/09/95 128 أقدمية 20 سنةالتربية التشكيليةالباز مسعود

إقليم: طانطانإقليم: كلميم 154544802/09/09 52 المعلومياتبوالنيت عمر

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: كلميم 140798207/09/05 82 أقدمية 12 سنةالتكنولوجياالشللكي المصطفى

إقليم: سطاتإقليم: كلميم 127802207/09/04 78 أقدمية 12 سنةالتكنولوجياعروي بوشعيب

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: كلميم 158932302/09/10 42 التكنولوجياالبزونى         عزالدين

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 168827504/09/12 30 التكنولوجياعبدا زرتي

إقليم: الرشيديةإقليم: كلميم 168834904/09/12 30 التكنولوجيارضــوان حـــداوي

إقليم: تارودانتإقليم: سيدي افني 128275801/01/02 54 اللغة العربيةمحمد مهيدي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 159838305/09/11 46 اللغة العربيةالهام زنيد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 158832302/09/10 40 اللغة العربيةرشيدة الخويدام

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي افني 168771004/09/12 30 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةعائشة مايوه

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي افني 169258203/09/13 24 اللغة العربيةنعيمة الدرقاوي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 169277303/09/13 24 اللغة العربيةبديعة بوجبهة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 175037502/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةرجاء بوسدرة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 127865507/09/04 78 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةابرابري نادية

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي افني 144803505/09/07 70 اللغة الفرنسيةهانم سهام
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 169217003/09/13 25 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحنان جراري

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 169217203/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنعيمة معروفي

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 175561402/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةقندوسي مريم

إقليم: النواصرإقليم: سيدي افني 154929802/09/09 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحنان الطالب

إقليم: تارودانتإقليم: سيدي افني 128275601/01/02 70 الجتماعياتشكري سعيد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 115274616/09/99 64 الجتماعياتأحمد  إدبوهوش

إقليم: تارودانتإقليم: سيدي افني 174963002/09/14 28 الجتماعياترشيد بن اعميرة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي افني 175511702/09/15 14 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتعبد الغني أيت الفقير

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي افني 112468216/09/98 106 أقدمية 12 سنةالرياضيات محمد علي النعيمي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي افني 158813502/09/10 44 الرياضياتحسن بحوسا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 168757704/09/12 40 الرياضياتفاطمة ابستاق

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي افني 168759004/09/12 40 الرياضياتفاطمة الزهراء العلوي السماعيلي

إقليم: تارودانتإقليم: سيدي افني 168796904/09/12 40 الرياضياتفارس فاطمة الزهراء

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 159712705/09/11 34 الرياضياتعبد الرحمان رضوان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 168822004/09/12 32 الرياضياتأسلهام كمال

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 159711405/09/11 28 الرياضياتسعيد أيت لشكر

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 168720104/09/12 22 الرياضياتمحمد المختار الدوزي

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي افني 175549302/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتفاطمة خمجت
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إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 128375401/01/02 63 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعبد ا وبيدن

إقليم: ورزازاتإقليم: سيدي افني 168769804/09/12 30 علوم الحياة والرضعبد الرحيم كريم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 168758204/09/12 30 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءمليكة اكرام

إقليم: تارودانتإقليم: سيدي افني 175046702/09/14 28 الفيزياء والكيمياءعائشة اومعندي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 175045502/09/14 18 الفيزياء والكيمياءابيضار  مليكة

إقليم: برشيدإقليم: سيدي افني 175553502/09/15 12 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالخلفي كريمة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي افني 140920006/09/06 68 التربية السلميةالطيب شوقي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي افني 140853106/09/06 76 التربية البدنيةمولي العربي درويش

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 159766505/09/11 46 التربية التشكيليةرضوان بلوشي

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي افني 168634204/09/12 30 التربية الموسيقية  جمال الدريسي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي افني 150465205/09/08 64 المعلومياتعزوزي خليل

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 168849104/09/12 30 المعلومياتحسناء أوعتو

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي افني 169205103/09/13 24 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتوئيل البطاني

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 158931102/09/10 52 التكنولوجياعصام بواكيل

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 159789305/09/11 46 التكنولوجياحسن أبودرار

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 159791305/09/11 34 التكنولوجياابراهيم السمللي

إقليم: الخميساتإقليم: طانطان 150473205/09/08 64 اللغة العربيةمريم أموش

إقليم: كلميمإقليم: طانطان 159753705/09/11 46 اللغة العربيةامباركة خلد



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: الناضورإقليم: طانطان 168707804/09/12 40 اللغة العربيةفضيل الحموتي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: طانطان 168782404/09/12 40 اللغة العربيةمصطفى باحمو

إقليم: كلميمإقليم: طانطان 159754505/09/11 38 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةمليكة أكرورو

إقليم: تازةإقليم: طانطان 168621604/09/12 30 اللغة العربيةعمر البزور

إقليم: بنسليمانإقليم: طانطان 175016202/09/14 28 اللغة العربيةمحمد سلهامي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طانطان 158858102/09/10 42 اللغة الفرنسيةنجيب متمسك

إقليم: تارودانتإقليم: طانطان 168764104/09/12 40 اللغة الفرنسيةمحمد الدحاني

إقليم: تارودانتإقليم: طانطان 169217103/09/13 34 اللغة الفرنسيةاسماعيل قوريش

إقليم: أزيللإقليم: طانطان 168590604/09/12 30 اللغة الفرنسيةايوب  حرث

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طانطان 168839604/09/12 30 اللغة الفرنسيةبوسكسو عبد الهادي

إقليم: تارودانتإقليم: طانطان 175050902/09/14 28 اللغة الفرنسيةحكيمة اشويب

إقليم: تارودانتإقليم: طانطان 175132002/09/14 28 اللغة الفرنسيةرقية زورو

إقليم: تارودانتإقليم: طانطان 169215603/09/13 24 اللغة الفرنسيةأنير بيتي

إقليم: الخميساتإقليم: طانطان 168791304/09/12 30 اللغة النجليزيةعطار ياسين

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: طانطان 128131007/09/04 88 أقدمية 12 سنةالجتماعياتمصطفى ابعيرة

إقليم: تارودانتإقليم: طانطان 150444705/09/08 64 الجتماعياترضوان سمان

إقليم: الخميساتإقليم: طانطان 123353006/09/01 96 أقدمية 12 سنةالرياضياتادور   بوبكر

إقليم: تارودانتإقليم: طانطان 144789705/09/07 70 الرياضياتالعربي ادريوش



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: القنيطرةإقليم: طانطان 29727216/09/86 52 الرياضياتقرواش عبد الحفيظ

إقليم: تازةإقليم: طانطان 158784802/09/10 52 الرياضياتمحمد لوجيهي

إقليم: تيزنيتإقليم: طانطان 159745705/09/11 36 الرياضياتالحسن أوبيلني

إقليم: السمارةإقليم: طانطان 168529603/09/13 34 الرياضياتلل عائشة بوبكر

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طانطان 159743005/09/11 32 الرياضياتابراهيم افرياط

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: طانطان 150470205/09/08 64 علوم الحياة والرضعبدلوي محمد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: طانطان 174980502/09/14 28 علوم الحياة والرضعبد الغا ني النو حي

عمالة: مراكشإقليم: طانطان 168798404/09/12 40 الفيزياء والكيمياءعبد المنعم ايت زياد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طانطان 175044702/09/14 18 الفيزياء والكيمياءهشام بالفقير

إقليم: تارودانتإقليم: طانطان 175428402/09/15 12 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءكريمة محمدي

إقليم: اليوسفيةإقليم: طانطان 168728804/09/12 30 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةبرباق تبرة

إقليم: تيزنيتإقليم: طانطان 159769005/09/11 46 التربية التشكيليةمحمد صابون

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: طانطان 159689005/09/11 36 التربية التشكيليةخالد الزيدي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طانطان 159689205/09/11 36 التربية التشكيليةالكريم  المحجوب

عمالة: مراكشإقليم: طانطان 168495803/09/13 24 إلتحاق بالزوجةالتربية التشكيليةعزيز باكور

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: طانطان 169197203/09/13 24 التربية الموسيقيةجهيد صل ح الدين

إقليم: الجديدةإقليم: طانطان 144810605/09/07 70 المعلومياتالعجلي عبد الرحيم

إقليم: كلميمإقليم: طانطان 159785805/09/11 46 المعلومياتمحمد اشخبار



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: كلميمإقليم: طانطان 159787805/09/11 36 المعلومياتحفظي مصطفى

إقليم: تطوانإقليم: طانطان 159799205/09/11 36 المعلومياتسليم لفضول

إقليم: تيزنيتإقليم: طانطان 168824804/09/12 30 المعلومياتبوبكر عدي

إقليم: بنسليمانإقليم: طانطان 168836904/09/12 40 التكنولوجيايونس   فلح



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -  الساقية الحمراء11

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

11

عمالة: مراكشإقليم: بوجدور 175129502/09/14 28 اللغة العربيةعادل ألواح

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 174976602/09/14 18 اللغة العربيةليمام الحسين

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: بوجدور 174997502/09/14 18 اللغة العربيةجواد غوات

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بوجدور 21915001/12/82 106 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاسليمان الزياني

إقليم: آسفيإقليم: بوجدور 159724705/09/11 32 اللغة الفرنسيةمحسن شكري

إقليم: تازةإقليم: بوجدور 175153002/09/14 18 اللغة الفرنسيةشطاطر محمد

إقليم: النواصرإقليم: بوجدور 175598702/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةيسرى ادراز

إقليم: كلميمإقليم: بوجدور 175600402/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةرباب بوتكري

إقليم: تنغيرإقليم: بوجدور 175138402/09/14 18 الجتماعياتمولي عبد الواحد ديدي حسن علوي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: بوجدور 168720504/09/12 30 الرياضياتسعيد وابوران

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: بوجدور 175031402/09/14 18 الرياضياتمحمد موس

إقليم: سيدي سليمانإقليم: بوجدور 158798802/09/10 52 علوم الحياة والرضعبداللطيف بوكلزيم

إقليم: سطاتإقليم: بوجدور 168592004/09/12 30 الفيزياء والكيمياءعبد الكريم بلبزار

إقليم: الصويرةإقليم: بوجدور 168593604/09/12 30 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالعربي السرتي

إقليم: سيدي بنورإقليم: بوجدور 168593904/09/12 30 الفيزياء والكيمياءبوشعيب حباش

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: بوجدور 175047802/09/14 28 الفيزياء والكيمياءإدر أصيت

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: بوجدور 159799505/09/11 36 المعلومياتيوسف الراجي

عمالة: مكناسإقليم: بوجدور 168527603/09/13 34 المعلومياتياسين اجحيلل



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -  الساقية الحمراء11

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: مراكشإقليم: بوجدور 175089302/09/14 28 المعلومياتيوسف ايت الرتبي

إقليم: الرشيديةإقليم: بوجدور 175090002/09/14 18 المعلومياتأمقران يوسف

إقليم: سطاتإقليم: بوجدور 158848302/09/10 42 التكنولوجياعزيز هزام

إقليم: تطوانإقليم: السمارة 150497105/09/08 60 اللغة العربيةالربوز محمد

إقليم: تارودانتإقليم: السمارة 158830902/09/10 42 اللغة العربيةرضوان الغازي

عمالة: فاسإقليم: السمارة 168621904/09/12 32 اللغة العربيةعبد العزيز صربوط

إقليم: تارودانتإقليم: السمارة 168509403/09/13 24 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةجواد بن هكو

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: السمارة 8907716/09/95 100 اللغة الفرنسيةبن يحيا محمد

إقليم: الحاجبإقليم: السمارة 144720119/09/07 70 اللغة الفرنسيةبوشتى بوعلي

إقليم: برشيدإقليم: السمارة 169271803/09/13 34 اللغة الفرنسيةعبد الوهاب الخضري

إقليم: كلميمإقليم: السمارة 175117502/09/14 18 اللغة الفرنسيةمحند العباسي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: السمارة 128222207/09/05 70 اللغة النجليزيةالزناكي حمزة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: السمارة 144693405/09/07 70 الجتماعياتفخاش مصطفى

إقليم: شفشاونإقليم: السمارة 153304704/09/12 30 الجتماعياتمحمد حجاج

إقليم: الحاجبإقليم: السمارة 123541806/09/01 86 الرياضياتبويا مراد

إقليم: تارودانتإقليم: السمارة 174999702/09/14 28 الرياضياتخالد أيت أوفقير

إقليم: تارودانتإقليم: السمارة 169266303/09/13 24 الرياضياتحسناء  كرموم

إقليم: تارودانتإقليم: السمارة 174999302/09/14 18 الرياضياتبرايس عبد الرحيم



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -  الساقية الحمراء11

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: تارودانتإقليم: السمارة 175066602/09/14 28 علوم الحياة والرضعزىز اخراز

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: السمارة 175104102/09/14 28 علوم الحياة والرضعبد العالي بوزيد

إقليم: تطوانإقليم: السمارة 175103502/09/14 18 علوم الحياة والرضسرحان محمد

إقليم: الحوزإقليم: السمارة 175176802/09/14 18 علوم الحياة والرضمحمد الصراخ

إقليم: القنيطرةإقليم: السمارة 169196203/09/13 24 التربية الموسيقيةسعد برادة

عمالة: مراكشإقليم: السمارة 140973706/09/06 76 التكنولوجياالزين محمد

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: السمارة 159792805/09/11 46 التكنولوجيامحمد اميح

عمالة: مراكشإقليم: العيون 117701706/09/00 98 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةفاتحة  لغريسة

إقليم: الجديدةإقليم: العيون 169254803/09/13 24 اللغة العربيةانيس طاهري

إقليم: سيدي بنورإقليم: العيون 169254902/09/13 24 اللغة العربيةعبد العزيز كصاب

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: العيون 169294803/09/13 24 اللغة العربيةفيصل الخلف

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: العيون 169305303/09/13 24 اللغة العربيةبوشعيب لكحل

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العيون 175102101/09/14 18 اللغة العربيةالمدني محمد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: العيون 169216803/09/13 34 اللغة الفرنسيةسعيد حروف

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: العيون 169288703/09/13 24 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةسي محمد مردي

إقليم: الحاجبإقليم: العيون 140959106/09/06 76                                     عبدالرحيم 

سماعيلي

الجتماعيات

إقليم: ورزازاتإقليم: العيون 130905305/09/03 64 الجتماعياتفوزي مولي الحسين

إقليم: تارودانتإقليم: العيون 159731505/09/11 36 الجتماعياتديان محمد



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -  الساقية الحمراء11

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: العيون 169290103/09/13 34 الجتماعياترشيد الموات

عمالة: فاسإقليم: العيون 127828007/09/04 88 أقدمية 12 سنةالرياضياتعبد الحليم    عزي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: العيون 150555805/09/08 54 الرياضياتحنان امحيد

إقليم: تيزنيتإقليم: العيون 159863205/09/11 36 الرياضياترشيد راجي

إقليم: تارودانتإقليم: العيون 175031702/09/14 18 الرياضياتسعيد موما

إقليم: الرحامنةإقليم: العيون 169240203/09/13 34 علوم الحياة والرضعبد النبي مستحفيظ

إقليم: الحوزإقليم: العيون 169240904/09/13 34 علوم الحياة والرضرشيد الزرحراوي

إقليم: تطوانإقليم: العيون 169211903/09/13 24 علوم الحياة والرضحمزة البهجة

إقليم: آسفيإقليم: العيون 174979602/09/14 18 علوم الحياة والرضقلقازي المحجوب

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: العيون 175023902/09/14 18 علوم الحياة والرضعبد العزيز الخمري

إقليم: تارودانتإقليم: العيون 175053502/09/14 18 علوم الحياة والرضعبد الله ورديني

عمالة: المحمديةإقليم: العيون 14977516/09/82 170 أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءعبد ا    جلل

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: العيون 126139504/09/02 76 الفيزياء والكيمياءسلمى  الشبابي

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: العيون 168484103/09/13 24 الفيزياء والكيمياءامين جراية

إقليم: خريبكةإقليم: العيون 169275003/09/13 24 الفيزياء والكيمياءطارق نوكة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: العيون 159721005/09/11 40 التربية السلميةبوعمر خليفة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: العيون 168633204/09/12 30 التربية الموسيقيةحسناء الحسناوي

عمالة: مكناسإقليم: العيون 150465505/09/08 64 المعلومياتالعمراوى محمد
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إقليم: النواصرإقليم: العيون 150467005/09/08 58 المعلومياتسربوت جمال

إقليم: تيزنيتإقليم: العيون 140803207/09/05 68 التكنولوجياإسماعيل   سهل

إقليم: القنيطرةإقليم: العيون 175081702/09/14 28 التكنولوجياعبد المنعم غالي

إقليم: أزيللإقليم: طرفاية 168657804/09/12 30 اللغة العربيةسارة باقس

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: طرفاية 175088602/09/14 18 اللغة الفرنسيةخالد كاما

إقليم: سيدي قاسمإقليم: طرفاية 175153302/09/14 18 اللغة الفرنسيةعبد العزيز الزعيمي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: طرفاية 168851704/09/12 30 الجتماعياتعصام ابن الطالب

إقليم: سيدي سليمانإقليم: طرفاية 168685104/09/12 40 التربية البدنيةيونس مومني

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: طرفاية 159816805/09/11 36 التربية الموسيقيةمصطفى الغانمي

إقليم: برشيدإقليم: طرفاية 154439902/09/09 58 المعلومياترشيد بوصوف

عمالة: فاسإقليم: طرفاية 159715505/09/11 46 المعلومياتمنعم الطاهري



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الداخلة - وادي الذهب12

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

12

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: أوسرد 175030902/09/14 18 الرياضياتسعيد رزق

عمالة: مكناسإقليم: وادي الذهب 126158804/09/02 100 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةعزيزة المعزة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: وادي الذهب 130945905/09/03 94 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةشفيق نعام

عمالة: مراكشإقليم: وادي الذهب 128245207/09/05 82 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةرضوان باكيز

إقليم: الرحامنةإقليم: وادي الذهب 169248005/08/13 24 اللغة العربيةلحسن مزيان

إقليم: الحوزإقليم: وادي الذهب 175050502/09/14 18 اللغة العربيةعبد السلم زوين

إقليم: الحوزإقليم: وادي الذهب 175129302/09/14 18 اللغة العربيةخالد الوردي

إقليم: الحوزإقليم: وادي الذهب 175129402/09/14 18 اللغة العربيةعبد الرحيم الدواء

إقليم: طانطانإقليم: وادي الذهب 175459302/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسهام الساخي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: وادي الذهب 9082816/09/95 92 اللغة الفرنسيةخالد الطيبي

إقليم: الخميساتإقليم: وادي الذهب 128029707/09/04 64 اللغة الفرنسيةعبد العظيم شاكر

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: وادي الذهب 159807405/09/11 46 اللغة الفرنسيةمحمد عوا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: وادي الذهب 159808305/09/11 46 اللغة الفرنسيةالحسين الحنفي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: وادي الذهب 159809305/09/11 46 اللغة الفرنسيةالخليل تريكي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: وادي الذهب 168811104/09/12 40 اللغة الفرنسيةابراهيم تيراش

إقليم: ورزازاتإقليم: وادي الذهب 159808905/08/11 32 اللغة الفرنسيةإيشو أفرنا

إقليم: بني مللإقليم: وادي الذهب 140950105/09/06 66 اللغة النجليزيةمولود أنقاش

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: وادي الذهب 168724904/09/12 40 الجتماعياتمحمد الداودي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الداخلة - وادي الذهب12

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: وادي الذهب 159700405/09/11 46 الرياضياتمولي محمد صرغيني

إقليم: آسفيإقليم: وادي الذهب 168721404/09/12 30 الرياضياتحسن زروال

إقليم: طانطانإقليم: وادي الذهب 175015102/09/14 28 الرياضياتعبد الرزاق رضوان

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: وادي الذهب 175083302/09/14 28 التكنولوجياخالد بناني

إقليم: آسفيإقليم: وادي الذهب 174980002/09/14 28 علوم الحياة والرضعلل شهاب

عمالة: مراكشإقليم: وادي الذهب 168519503/09/13 24 علوم الحياة والرضايت الشريف عبد ا

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: وادي الذهب 175066205/09/14 18 علوم الحياة والرضاحمدا عمر

إقليم: تازةإقليم: وادي الذهب 175155402/09/14 18 علوم الحياة والرضخالد بن طيطش

عمالة: مكناسإقليم: وادي الذهب 9102616/09/95 88 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالمغاري محمد

إقليم: الجديدةإقليم: وادي الذهب 140865906/09/06 76 الفيزياء والكيمياءمرار عبد اللطيف

إقليم: سيدي بنورإقليم: وادي الذهب 168593704/09/12 40 الفيزياء والكيمياءمحمد امين الزاوية

إقليم: سيدي بنورإقليم: وادي الذهب 168751604/09/12 40 الفيزياء والكيمياءسميرة الطويل

إقليم: تطوانإقليم: وادي الذهب 168749204/09/12 30 الفيزياء والكيمياءحافظ البهلولي

عمالة: مراكشإقليم: وادي الذهب 168779504/09/12 40 التربية السلميةعادل بوشتة

إقليم: الخميساتإقليم: وادي الذهب 168610004/09/12 30 التربية البدنيةمحمد لمغاري

إقليم: القنيطرةإقليم: وادي الذهب 159697405/09/11 36 التربية السريةعواطف عامري

إقليم: تيزنيتإقليم: وادي الذهب 158816602/09/10 52 التربية التشكيليةحفيظ بوستي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: وادي الذهب 159766405/09/11 36 التربية التشكيليةمحمد بلكوك
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إقليم: شيشاوةإقليم: وادي الذهب 168496703/09/13 24 التربية التشكيليةيونس  الحلواني

إقليم: تطوانإقليم: وادي الذهب 140926606/09/06 42 التربية الموسيقيةاليعوتي  يوسف

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: وادي الذهب 168763504/09/12 31 إلتحاق بالزوجالمعلومياتماجدة بوتي

إقليم: سطاتإقليم: وادي الذهب 168833005/09/12 30 التكنولوجياالمهدي بوكنز

عمالة: فاسإقليم: وادي الذهب 175082804/09/14 18 التكنولوجيايسير طارق


