
جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية 

)الوطنية و الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم 

الثانوي التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

06/07/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب

الرباط - سل - القنيطرة04

المادة المطلوبة مؤسسة  التعيينالمديرية القليمية  للتعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة التعيين

إقليم: القنيطرة 8913616/09/95 114 3اللغة العربيةعلي العبودي القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية طه حسين

إقليم: القنيطرة 9181016/09/95 55 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةادريس لخضر 1 الثانوية التأهلية التقنية ابن سينا القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 141022706/09/06 51 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالهام الغداني 1 القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن عباد

إقليم: القنيطرة 159216501/03/11 27 إلتحاق بالزوجاللغة العربية  نعيمة   بوفاطمة 1 الثانوية التأهيلية حافظ ابراهيم بنمنصور

إقليم: القنيطرة 169063603/09/13 14 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةنجوى جنان 1 الثانوية التأهلية التقنية ابن سينا القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 169003403/09/13 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبشرى بنبوطاهر 1 القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية عبد الرحمان الناصر

إقليم: القنيطرة 89546216/09/89 108 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسليلة فوزية 1 الثانوية التأهيلية القدس القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 78977516/09/92 98 1اللغة الفرنسيةكلثوم البنعيسي القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية عبد المالك السعدي

إقليم: القنيطرة 104479216/09/96 94 1اللغة الفرنسيةانوارالسلم اودينة الثانوية التأهلية التقنية ابن سينا القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 98822316/09/93 92 1اللغة الفرنسيةفتاح رشيد الثانوية التأهيلية إدريس الول القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 105123016/09/97 90 1اللغة الفرنسيةأسماء بن مبارك القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية طه حسين

إقليم: القنيطرة 8981616/09/95 86 1اللغة الفرنسيةهشام برحيل القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية عبد المالك السعدي

إقليم: القنيطرة 130636705/09/03 80 2اللغة الفرنسيةالبشير البروزي الثانوية التأهيلية حافظ ابراهيم بنمنصور

إقليم: القنيطرة 112025816/09/98 79 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةازهور شنينة 1 القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن عباد

إقليم: القنيطرة 28829316/09/86 78 1اللغة الفرنسيةراشيد لكحيل الثانوية التأهيلية إدريس الول القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112507716/09/98 72 1اللغة الفرنسيةادريس اللويز الثانوية التأهيلية إدريس الول القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 127955607/09/04 70 1اللغة الفرنسيةبنيوسف فاطمة الثانوية التأهيلية ابن بطوطة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 9169916/09/95 68 1اللغة الفرنسيةالعربي غشتي الثانوية التأهيلية ابن بطوطة القنيطرة )البلدية(
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إقليم: القنيطرة 130692205/09/03 68 1اللغة الفرنسيةالمشكوري محمد القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

إقليم: القنيطرة 127591014/11/02 66 1اللغة الفرنسيةحسناء          سهل الثانوية  العسكرية الملكية الولى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115800816/09/99 64 4اللغة الفرنسيةعبي مولي الحسن القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية عبد الرحمان الناصر

إقليم: القنيطرة 144645406/09/07 64 3اللغة الفرنسيةبالخاضر سعاد القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية عبد الرحمان الناصر

إقليم: القنيطرة 117206910/12/01 60 2اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء كراعي القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء

إقليم: القنيطرة 87500029/10/85 54 6اللغة الفرنسيةسعيدة بوركيبة القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن عباد

إقليم: القنيطرة 123361414/09/01 48 1اللغة الفرنسيةسالمي منال القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية عبد الرحمان الناصر

إقليم: القنيطرة 144669305/09/07 46 5اللغة الفرنسيةنورة ختران الثانوية التأهيلية ابن بطوطة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 172359502/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةايمان بنصار 1 سوق الربعاء )البلدية( الثانوية التأهيلية سيدي عيسى

إقليم: القنيطرة 172531402/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةلمياء جلوي 1 القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن عباد

إقليم: القنيطرة 172532002/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالرماش منال 1 سوق الربعاء )البلدية( الثانوية التأهيلية سيدي عيسى

إقليم: القنيطرة 111582216/09/97 68 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةإلهام الزروقي 1 القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن عباد

إقليم: القنيطرة 127761107/09/04 68 3اللغة النجليزيةهشام اليحياوي القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية طه حسين

إقليم: القنيطرة 127925607/09/04 58 7اللغة النجليزيةرحان عدنان القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية طه حسين

إقليم: القنيطرة 154324502/09/09 58 5اللغة النجليزيةمحمد بنمنصور القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

إقليم: القنيطرة 159662118/11/11 34 1اللغة النجليزيةالهرش المصطقى الثانوية التأهيلية ابن بطوطة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158637402/09/10 32 1اللغة النجليزيةالوعدودي حمزة الثانوية التأهيلية ابن بطوطة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 172352802/09/14 28 11اللغة النجليزيةمحمد بنمحمد سوق الربعاء )البلدية( الثانوية التأهيلية سيدي عيسى
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إقليم: القنيطرة 169029903/09/13 24 1اللغة النجليزيةالكاعة سمير سيدي الطيبي الثانوية التأهيلية النوار

إقليم: القنيطرة 169092503/09/13 16 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةالحكيمي مريم 1 القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية عبد الرحمان الناصر

إقليم: القنيطرة 9001716/09/95 128 2الجتماعياتقاسم احمامو القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية طه حسين

إقليم: القنيطرة 33984916/09/88 112 1الجتماعياتسيدي محمد الحنشي العمراني الثانوية التأهيلية ابن بطوطة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 74928016/09/93 106 2الجتماعياتالمكي الذهبي القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية عبد الرحمان الناصر

إقليم: القنيطرة 73867116/09/93 98 1الجتماعياتميلود الزبير القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابو حيان التوحيدي

إقليم: القنيطرة 127610804/09/02 62 2الجتماعياتهشام باري القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية طه حسين

إقليم: القنيطرة 141035606/09/06 58 7الجتماعياتفرح   اسماء القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابو حيان التوحيدي

إقليم: القنيطرة 169131503/09/13 26 إلتحاق بالزوجالجتماعياتلبنى الياديني 1 الثانوية  العسكرية الملكية الولى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 169133003/09/13 25 إلتحاق بالزوجالجتماعياترقــية بوكرين 1 القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية عبد الرحمان الناصر

إقليم: القنيطرة 159266901/03/11 24 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتمحمد لحرش 2 الثانوية التأهلية التقنية ابن سينا القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 169044803/09/13 24 إلتحاق بالزوجالجتماعياتخديجة شعبان 1 الثانوية التأهيلية ابن الثير عرباوة

إقليم: القنيطرة 8901516/09/95 18 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتعمر بلخودة 1 القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية عبد الرحمان الناصر

إقليم: القنيطرة 37282820/08/91 104 1الرياضياتمصطفى حيرا القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن عباد

إقليم: القنيطرة 33828417/09/88 102 1الرياضياتالقديم زكرياء القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

إقليم: القنيطرة 36834016/09/89 102 2الرياضياتسيدي محمد حجاجي القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية عبد الرحمان الناصر

إقليم: القنيطرة 105197616/09/97 96 1الرياضياتعبدالجليل استيتو القنيطرة )البلدية(  الثانوية التأهيلية محمد الخامس

إقليم: القنيطرة 29650016/09/86 88 1الرياضياتسي محمد اوراغ الثانوية التأهيلية إدريس الول القنيطرة )البلدية(
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إقليم: القنيطرة 28905316/09/91 70 1الرياضياترشيد بالشيخ الثانوية  العسكرية الملكية الولى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 128516107/09/05 64 1الرياضياتمسيت حفيظة الثانوية التأهيلية ابن بطوطة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 154259506/04/09 59 إلتحاق بالزوجالرياضياتنادية  الخليفي 1 القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية عبد المالك السعدي

إقليم: القنيطرة 128503307/09/05 58 1الرياضياتخليد حيدة الثانوية التأهلية التقنية ابن سينا القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158736701/09/09 58 1الرياضياتالحسن الغزيزل الثانوية التأهيلية القدس القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 144671905/09/07 52 1الرياضياترشيد لمغواغ الثانوية التأهلية التقنية ابن سينا القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 144675105/09/07 52 4الرياضياتعادل ادريويش القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

إقليم: القنيطرة 154238606/04/09 52 1الرياضياتالفراع عزيز سوق الربعاء )البلدية( الثانوية التأهيلية المير مولي الحسن

إقليم: القنيطرة 158577202/09/10 52 2الرياضياتأقلــيـــم هــــدى القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية عبد الرحمان الناصر

إقليم: القنيطرة 144529315/02/08 46 2الرياضياتالناية عمر القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية عبد الرحمان الناصر

إقليم: القنيطرة 144550220/02/08 36 1الرياضياتعصام متازي القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء

إقليم: القنيطرة 159351705/09/11 28 1الرياضياتموعاد مهري القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء

إقليم: القنيطرة 172198302/09/14 28 8الرياضياتحنان الصحراوي الثانوية التأهيلية إدريس الول القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 172262702/09/14 28 1الرياضياتنبيل الياسميني القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

إقليم: القنيطرة 172421902/09/14 28 8الرياضياتبوحسينة منار القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء

إقليم: القنيطرة 24403628/09/87 24 1الرياضياتايماز لطيفة القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء

إقليم: القنيطرة 143853002/01/07 24 2الرياضياترضوان خولف القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابو حيان التوحيدي

إقليم: القنيطرة 154668201/01/10 24 2الرياضياتبلتي نور الدين الثانوية التأهيلية ابن بطوطة القنيطرة )البلدية(
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إقليم: القنيطرة 144518321/02/08 18 إلتحاق بالزوجالرياضياتعزيزة بنقويدر 2 القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية طه حسين

إقليم: القنيطرة 190522901/01/17 6 إلتحاق بالزوجةالرياضياتحاتم مازن 1 الثانوية  العسكرية الملكية الولى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 159085526/07/10 44 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالبداوي عزالدين 1 القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

إقليم: القنيطرة 167961201/03/11 44 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياء حيم كريمة 1 القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن عباد

إقليم: القنيطرة 167879801/03/11 43 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءمريم  اخديم 1 سوق الربعاء )البلدية( الثانوية التأهيلية المير مولي الحسن

إقليم: القنيطرة 167926201/03/11 43 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءحموش فاطمة 1 القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

إقليم: القنيطرة 158058302/09/10 42 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءأحمد اليعقوبي 1 القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

إقليم: القنيطرة 159204226/07/10 42 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءفتيحة خرازي 1 الثانوية التأهلية التقنية ابن سينا القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 159362405/09/11 37 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءسومية نصيف 1 الثانوية  العسكرية الملكية الولى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 159074726/07/10 26 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءسهام لهللية 7 القنيطرة )البلدية(  الثانوية التأهيلية محمد الخامس

إقليم: القنيطرة 117606106/09/00 24 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءفؤاد العيساوي 1 القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء

إقليم: القنيطرة 154403702/09/09 20 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءعزيزة نعيجية 1 القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابو حيان التوحيدي

إقليم: القنيطرة 167923701/03/11 19 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءمريكل أسماء 4 الثانوية التأهيلية إدريس الول القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 105108016/09/97 94 9التربية البدنيةمجتهد دليلة القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابو حيان التوحيدي

إقليم: القنيطرة 159331905/09/11 36 1التربية البدنيةكوثر عمراني الثانوية التأهيلية ابن بطوطة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158630702/09/10 34 5التربية البدنيةالكبش هند القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

إقليم: القنيطرة 168980203/09/13 34 4التربية البدنيةصفاء باطي القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن عباد

إقليم: القنيطرة 154377202/09/09 31 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةعبد المجيد حسني 1 الثانوية التأهيلية القدس القنيطرة )البلدية(
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إقليم: القنيطرة 154376602/09/09 24 1التربية البدنيةاحميدوش  منعم القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء

إقليم: القنيطرة 123790306/09/01 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةخالد الكعيوش 2 القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية التقدم

إقليم: القنيطرة 127912416/09/04 78 1الفلسفةحميد وضاح الثانوية التأهلية التقنية ابن سينا القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 117138918/12/00 60 2الفلسفةبناصر أحمد القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية طه حسين

إقليم: القنيطرة 127819807/09/04 58 1الفلسفةنظيرة رفيق الدين الثانوية  العسكرية الملكية الولى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 128458607/09/05 58 1الفلسفةبنعمور ربيعة القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء

إقليم: القنيطرة 158602102/09/10 52 3الفلسفةعــادل بصـيــــلــة القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية عبد الرحمان الناصر

إقليم: القنيطرة 158582502/09/10 42 6الفلسفةعساسى رضوان القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن عباد

إقليم: القنيطرة 158608502/09/10 42 10الفلسفةعفاف الدرداكي الثانوية التأهيلية ابن بطوطة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 126790713/09/02 40 7الفلسفةبدر الدين ليمونة القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابو حيان التوحيدي

إقليم: القنيطرة 159335005/09/11 36 8الفلسفةقدوري جلل سيدي الطيبي الثانوية التأهيلية النوار

إقليم: القنيطرة 159372805/09/11 36 10الفلسفةنوال الروكي القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابو حيان التوحيدي

إقليم: القنيطرة 168936903/09/13 34 10الفلسفةالحسناوي حسناء الثانوية التأهيلية حافظ ابراهيم بنمنصور

إقليم: القنيطرة 172568802/09/15 15 إلتحاق بالزوجةالفلسفةنورالدين لشكر 1 الثانوية  العسكرية الملكية الولى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158328605/09/11 34 1الترجمةياسين شعيبي القنيطرة )البلدية( الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

إقليم: القنيطرة 5505316/09/92 28 1الترجمةمحمد الصحراوي القنيطرة )البلدية(  الثانوية التأهيلية محمد الخامس

إقليم: الخميسات 143928008/01/07 58 1اللغة العربيةالمهدي وفاء موسى بن نصير الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 167918701/03/11 42 2اللغة العربيةلطيفة الهيتمي الموحدين الخميسات )البلدية(
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إقليم: الخميسات 167945501/03/11 42 4اللغة العربيةلعفو خديجة واد الدهب تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 169015903/09/13 34 1اللغة العربيةدرو سكينة الموحدين الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172409302/09/14 28 1اللغة العربيةطه الشناوي عبد ا كنون الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 5865616/09/94 132 1اللغة الفرنسيةتعلوشت عبد النبي الياسمين الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 154407402/09/09 48 1اللغة الفرنسيةرشيدة أوفريد الياسمين الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 154564601/01/10 48 5اللغة الفرنسيةخنو سميرة الموحدين الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 154564801/01/10 48 2اللغة الفرنسيةالكرش عزيزة محمد بلحسن الوزاني الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 158724701/01/10 48 1اللغة الفرنسيةالخو سميرة واد الدهب تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 169070703/09/13 34 4اللغة الفرنسيةبزاز لبنى الموحدين الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172432202/09/14 28 3اللغة الفرنسيةالحسياني احسان ثانوية سيدي عبد الرزاق سيدي عبد الرزاق

إقليم: الخميسات 172254702/09/14 18 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمراد الحضيكي 3 واد الدهب تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 159229601/03/11 52 1اللغة النجليزيةعاتق عزيز موسى بن نصير الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172204502/09/14 28 1اللغة النجليزيةلحسن ريزاني مولي ادريس سيدي علل البحراوي )البلدية(

إقليم: الخميسات 172302101/09/14 28 1اللغة النجليزيةسعيد اجعني عبد الكريم الخطابي تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 172612102/09/14 28 1اللغة النجليزيةبيار هشام الياسمين الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 175744102/09/15 12 1اللغة النجليزيةفريد العسيري الفتح الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 127080405/09/03 80 1الجتماعياتباعقى خالد مولي ادريس سيدي علل البحراوي )البلدية(

إقليم: الخميسات 150480705/09/08 64 2الجتماعياتمجيد محمد عبد الكريم الخطابي تيفلت )البلدية(
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إقليم: الخميسات 144521320/02/08 36 1الجتماعياتزين العابدين  رشيد عبد الكريم الخطابي تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 159352105/09/11 46 2الرياضياتمجين بدرالدين محمد بلحسن الوزاني الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 154651401/01/10 28 1الرياضياتياسين حرشاوي واد الدهب تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 169061503/09/13 24 3الرياضياتعثمان الطير ادريس بنزكري تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 126775004/09/02 22 1الرياضياتعبد المجيد كليلو واد الدهب تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 172245802/09/14 18 1الرياضيات محمد صاكر واد الدهب تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 172568202/09/15 12 3الرياضياتالمنصور محسين عبد الكريم الخطابي تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 154290906/04/09 64 4علوم الحياة والرضنجوة ميجان عبد الكريم الخطابي تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 144478318/02/08 60 5علوم الحياة والرضكمال الهراس الفتح الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 144512220/02/08 58 7علوم الحياة والرضشبير علي الموحدين الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 154331602/09/09 58 1علوم الحياة والرضليلة بوستة واد الدهب تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 154233902/02/09 54 1علوم الحياة والرضمحمد القريفي عبد ا كنون الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 154241506/04/09 52 3علوم الحياة والرضمحمد الرفاعي واد الدهب تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 159088726/07/10 52 8علوم الحياة والرضالجيللي لخيار عبد ا كنون الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 159097426/07/10 52 4علوم الحياة والرضمحني ربيعة واد الدهب تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 159259501/03/11 52 7علوم الحياة والرضصلح الدين الواحدي عبد ا كنون الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 167868801/03/11 37 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضسناء  اوضبجي 2 مولي ادريس سيدي علل البحراوي )البلدية(

إقليم: الخميسات 159103626/07/10 52 3الفيزياء والكيمياءعبد النبي الصبار موسى بن نصير الخميسات )البلدية(
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إقليم: الخميسات 159115126/07/10 52 2الفيزياء والكيمياءسعيد امشيشو عبد الكريم الخطابي تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 159138426/07/10 52 1الفيزياء والكيمياءفتحي    هبولة واد الدهب تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 167888701/03/11 52 4الفيزياء والكيمياءياسين الملياني عبد الرحمان الزاكي الرماني )البلدية(

إقليم: الخميسات 167895701/03/11 52 8الفيزياء والكيمياءهدى العلمي الموحدين الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 167884801/03/11 12 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءرشيد اجدع 2 مولي ادريس سيدي علل البحراوي )البلدية(

إقليم: الخميسات 168983203/09/13 34 4التربية البدنيةباقدير محمد ثانوية سيدي عبد الرزاق سيدي عبد الرزاق

إقليم: الخميسات 168985703/09/13 34 4التربية البدنيةعزيز معنان واد الدهب تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 168975703/09/13 24 2التربية البدنيةجـــلل العروصي مولي ادريس سيدي علل البحراوي )البلدية(

إقليم: الخميسات 168979403/09/13 24 1التربية البدنيةوديع بنسيتل الموحدين الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 169310903/09/13 24 5التربية البدنيةمراد الصالحي الياسمين الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172388402/09/14 20 إلتحاق بالزوجالمعلومياتصالحة لبراهمي 7 مولي ادريس سيدي علل البحراوي )البلدية(

إقليم: الخميسات 144365405/09/07 52 2الفلسفةمصطفى منادي إدريسي موسى بن نصير الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 159335305/09/11 36 1الفلسفةمحمد قادري ادريس بنزكري تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 169018103/09/13 34 3الفلسفةحميد عيشوش الياسمين الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172311202/09/14 28 3الفلسفةعلي أبطاش واد الدهب تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 169109903/09/13 34 العلوم والتكنولوجيات رخصان خاليد

الكهربائية

1 عبد ا كنون الخميسات )البلدية(

عمالة: الرباط 143905703/01/07 67 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةنجاة  بقالي 1 أكدال الرياض )المقاطعة( عمر الخيام

عمالة: الرباط 117209512/11/01 61 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةفطيمة ميري 1 حسان )المقاطعة( الحسن الثاني
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عمالة: الرباط 154424902/09/09 25 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالزيدي رشيدة 2 للعائشة حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 144553120/02/08 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةأسماء علوي اسماعيلي 1 اليوسفية )المقاطعة( دار السلم

عمالة: الرباط 168921503/09/13 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةعزابي فاطمة 2 حسان )المقاطعة( مولي يوسف

عمالة: الرباط 154362402/09/09 48 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةلبنى اليوبي 1 للعائشة حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 77291516/09/92 38 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبوروين فائزة 1 المالقي حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 159669318/11/11 36 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةزوهير وفاء 1 اليوسفية )المقاطعة( ابى بكر الصديق

عمالة: الرباط 122081903/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنادية ناجيم حسان 4 الشريف الدريسي أكدال الرياض )المقاطعة(

عمالة: الرباط 115227316/09/99 15 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةدونية  همســـــــــــاس 2 أكدال الرياض )المقاطعة( الميرة اللنزهة

عمالة: الرباط 172530402/09/15 14 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنرجس الخياري 4 أكدال الرياض )المقاطعة( عمر الخيام

عمالة: الرباط 30645728/09/87 136 3الجتماعياترضا السلوي حسان )المقاطعة( مولي يوسف

عمالة: الرباط 34852016/09/89 78 3الجتماعياتالحسن لميموني ابن رشد يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 144462218/02/08 34 إلتحاق بالزوجالجتماعياتالعمراني خنساء 4 اليوسفية )المقاطعة( ابى بكر الصديق

عمالة: الرباط 72044516/09/92 114 3الرياضياتعبد الرحمان   أغزر المالقي حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 34720016/09/88 96 8الرياضياتحسن الفرجي أبي ذر الغفاري يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 144375005/09/07 70 4الرياضياتمحمد صالحي مدارس محمد الخامس حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 158721401/01/10 58 8الرياضياتالجود الشرقاوي ابن رشد يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 6145116/09/94 43 إلتحاق بالزوجةالرياضياتمحمد لكراري 1 أكدال الرياض )المقاطعة( الليمون

عمالة: الرباط 158612102/09/10 42 إلتحاق بالزوجالرياضياتحسناء العلوي 1 حسان )المقاطعة( الحسن الثاني
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عمالة: الرباط 159966905/09/11 30 7الرياضياتحراقي عزالدين اليوسفية )المقاطعة( دار السلم

عمالة: الرباط 172242502/09/14 28 7الرياضياتكريمة الرحماني المالقي حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 172242802/09/14 28 7الرياضياتصارة بوعمامة اليوسفية )المقاطعة( ابى بكر الصديق

عمالة: الرباط 143877108/01/07 24 إلتحاق بالزوجالرياضياتمحلني كوثر 1 أكدال الرياض )المقاطعة( الميرة اللنزهة

عمالة: الرباط 169060403/09/13 24 6الرياضياتيوسف حراقي اليوسفية )المقاطعة( دار السلم

عمالة: الرباط 168505003/09/13 16 إلتحاق بالزوجةالرياضياتالفقير أنوار 3 للعائشة حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 88977516/09/88 146 3علوم الحياة والرضفاطمة بوفوص أكدال الرياض )المقاطعة( الميرة اللنزهة

عمالة: الرباط 38779508/02/91 138 1علوم الحياة والرضبياض محمد أبي ذر الغفاري يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 6201430/11/94 78 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعبدا أمينة 1 حسان )المقاطعة( مولي يوسف

عمالة: الرباط 39840011/11/91 106 1الفيزياء والكيمياءخالد التاقي حسان )المقاطعة( مولي يوسف

عمالة: الرباط 158212102/09/10 19 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءنسرين حماموش 1 حسان )المقاطعة( مولي يوسف

عمالة: الرباط 167944401/03/11 18 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءخالد بلصفر 1 أكدال الرياض )المقاطعة( الليمون

عمالة: الرباط 172297202/09/14 18 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءمريم المالكي 1 حسان )المقاطعة( مولي يوسف

عمالة: الرباط 158498005/09/11 13 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالعساسي زهرة 2 حسان )المقاطعة( مولي يوسف

عمالة: الرباط 172526202/09/15 12 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءلمياء حمداوي 2 أكدال الرياض )المقاطعة( الميرة اللنزهة

عمالة: الرباط 35922117/09/90 92 6الفلسفةخالد العبيوي ابن سينا السويسي )المقاطعة(

عمالة: الرباط 104357316/09/96 54 1الفلسفةحفيظة  القشقاشي أبي ذر الغفاري يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 128513907/09/05 51 إلتحاق بالزوجالفلسفةلمعطر  خديجة 3 حسان )المقاطعة( مولي يوسف
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عمالة: الرباط 130850205/09/03 46 5الفلسفةمحمد تامر ابن سينا السويسي )المقاطعة(

عمالة: الرباط 144498128/02/08 44 إلتحاق بالزوجالفلسفةمساعد رجاء 2 الشريف الدريسي أكدال الرياض )المقاطعة(

عمالة: الرباط 168928503/09/13 25 إلتحاق بالزوجالفلسفةرجاء شوقي 3 أكدال الرياض )المقاطعة( الميرة اللنزهة

عمالة: الرباط 159938605/09/11 13 إلتحاق بالزوجالفلسفةحنان الخيتر 1 أبي ذر الغفاري يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 168961203/09/13 24 1الفنون التطبيقيةخالد توفيق أكدال الرياض )المقاطعة( الليمون

عمالة: الرباط 172293702/09/14 18 1الفنون التطبيقيةزكرياء التمالح أكدال الرياض )المقاطعة( الليمون

عمالة: الرباط 172293802/09/14 18 1الفنون التطبيقيةعمر ايت سكو زايد أكدال الرياض )المقاطعة( الليمون

عمالة: سل 144510202/01/08 38 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةأحمد زكرياء الراشدي 2 تابريكت )المقاطعة( الثانوية التأهيلية العباس مفتاح

عمالة: سل 158672802/09/10 34 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالمكرومي راوية 2 حصين )المقاطعة( الثانوية التأهيلية غاندي

عمالة: سل 20643621/09/83 24 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةلحسن كرماج 1 الثانوية التأهيلية العلمة محمد الصبيحي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 88791316/09/87 144 4اللغة الفرنسيةالحرش  تورية الثانوية التأهيلية صلح الدين اليوبي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 117924806/09/00 48 1اللغة الفرنسيةاللبازي رشيدة حصين )المقاطعة( الثانوية التأهيلية غاندي

عمالة: سل 123385206/09/01 42 4اللغة الفرنسيةعبد الحفيظ اعبدي الثانوية التأهيلية الباتول الصبيحي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 144655205/09/07 38 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةزينب شيخي 2  الثانوية التأهيلية الفقيه محمد بن أبي بكر 

التطواني

بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 168998703/09/13 34 4اللغة الفرنسيةعبد ا العمراوي حصين )المقاطعة( الثانوية التأهيلية الحسن الثاني

عمالة: سل 117726306/09/00 28 1اللغة الفرنسيةشهبي  لطيفة سيدي بوقنادل )البلدية( الثانوية التأهيلية الحسين السلوي

عمالة: سل 133561701/09/14 28 2اللغة الفرنسيةابراهيم بوهلل الثانوية التأهيلية النهضة باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 172258102/09/14 28 4اللغة الفرنسيةايمان المسياح العيايدة )المقاطعة( الثانوية التأهيلية سلمة مصدق
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عمالة: سل 154418202/09/09 24 1اللغة الفرنسيةسيب مرية تابريكت )المقاطعة( الثانوية التأهيلية ابراهيم الموصلي

عمالة: سل 115643916/09/99 22 4اللغة الفرنسيةبديعة   فاضل السهول الثانوية التأهيلية السهول

عمالة: سل 172531602/09/15 22 8اللغة الفرنسيةهناء الهيلوفي تابريكت )المقاطعة( الثانوية التأهيلية العباس مفتاح

عمالة: سل 172531702/09/15 22 3اللغة الفرنسيةهدى الكفيفة تابريكت )المقاطعة( الثانوية التأهيلية ابراهيم الموصلي

عمالة: سل 172254102/09/14 18 7اللغة الفرنسيةكنون  حنان تابريكت )المقاطعة( الثانوية التأهيلية العباس مفتاح

عمالة: سل 172257202/09/14 18 10اللغة الفرنسيةمريم عنبوري العيايدة )المقاطعة( الثانوية التأهيلية أحمد الحنصالي

عمالة: سل 175817302/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسامية لغماري 5 الثانوية التأهيلية عباس محمود العقاد تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 127878107/09/04 62 1اللغة النجليزيةالحسن  مرزاق الثانوية التأهيلية النهضة باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 169051103/09/13 34 1اللغة النجليزيةامنة اغريس الثانوية التأهيلية لسان الدين إبن الخطيب تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 154344802/09/09 24 1اللغة النجليزيةالبراكة سمية حصين )المقاطعة( الثانوية التأهيلية ابي شعيب الدكالي

عمالة: سل 158594602/09/10 24 5اللغة النجليزيةبركى الغالي تابريكت )المقاطعة( الثانوية التأهيلية العباس مفتاح

عمالة: سل 169053603/09/13 24 2اللغة النجليزيةيوسفي نبيلة الثانوية التأهيلية لسان الدين إبن الخطيب تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 159378505/09/11 18 1اللغة النجليزيةالستاتي طارق الثانوية التأهيلية العلمة محمد الصبيحي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 172201602/09/14 18 9اللغة النجليزيةعبد الكريم مندير  الثانوية التأهيلية محمد بن الحسن 

الوزاني

بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 172206902/09/14 18 9اللغة النجليزيةعنكوي مختار حصين )المقاطعة( الثانوية التأهيلية ابي شعيب الدكالي

عمالة: سل 172276702/09/14 18 2اللغة النجليزيةعبد الوافي كوسى الثانوية التأهيلية الفقيه محمد الحمداوي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 172299602/09/14 18 1اللغة النجليزيةبنزليم كريم الثانوية التأهيلية صلح الدين اليوبي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 172300702/09/14 18 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةالعسري الترايقي بدرالدين 3 الثانوية التأهيلية محمد السادس حصين )المقاطعة(
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عمالة: سل 172304002/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةمليكة إعيش 2 حصين )المقاطعة( الثانوية التأهيلية ابي شعيب الدكالي

عمالة: سل 172375802/09/14 18 11اللغة النجليزيةالحشلفي   بنعيسى السهول الثانوية التأهيلية السهول

عمالة: سل 168962303/09/13 34 11الجتماعياتالزوهرة أيت والحاج العيايدة )المقاطعة( الثانوية التأهيلية أحمد الحنصالي

عمالة: سل 175652004/09/15 15 إلتحاق بالزوجالجتماعياتلبنى بونانة 10 العيايدة )المقاطعة( الثانوية التأهيلية  ام الربيع

عمالة: سل 144546720/02/08 70 1الرياضياتميمون البوزيدي الثانوية التأهيلية ولدة العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 117661706/09/00 58 3الرياضياتمحمد مصلح العيايدة )المقاطعة( الثانوية التأهيلية  ام الربيع

عمالة: سل 144737505/09/07 32 1الرياضياتمولي يوسف الزاكي سيدي بوقنادل )البلدية( الثانوية التأهيلية الحسين السلوي

عمالة: سل 154614301/01/10 30 3الرياضياتالواز مولود حصين )المقاطعة( الثانوية التأهيلية علل الفاسي

عمالة: سل 169060603/09/13 24 2الرياضياتالمهدي لمعيزي  الثانوية التأهيلية الفقيه محمد بن أبي بكر 

التطواني

بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 36371516/09/89 18 1الرياضياتبنعيسى ابروك الثانوية التأهيلية مولي الطيب العلوي بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 154651601/01/10 18 1الرياضياتمروان  الفلح حصين )المقاطعة( الثانوية التأهيلية موحى أوحمو الزياني

عمالة: سل 172196902/09/14 18 7الرياضياتالغناطي عادل الثانوية التأهيلية ابي بكر القادري باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 172246302/09/14 18 2الرياضياتمحمد قريش حصين )المقاطعة( الثانوية التأهيلية الحسن الثاني

عمالة: سل 172372802/09/14 18 2الرياضياتفهد هورش الثانوية التأهيلية مولي الطيب العلوي بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 172522402/09/15 12 4الرياضياتخالد بلعباس الثانوية التأهيلية مولي الطيب العلوي بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 172522802/09/15 12 7الرياضياتالحضيري محمد الثانوية التأهيلية محمد السادس حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 172522902/09/15 12 4الرياضياتبابا يونس حصين )المقاطعة( الثانوية التأهيلية المتنبي

عمالة: سل 154315402/09/09 50 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضازمي حسني محمد 1 الثانوية التأهيلية لسان الدين إبن الخطيب تابريكت )المقاطعة(

14 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية 

)الوطنية و الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم 

الثانوي التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

06/07/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب

الرباط - سل - القنيطرة04

المادة المطلوبة مؤسسة  التعيينالمديرية القليمية  للتعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة التعيين

عمالة: سل 144483907/02/08 49 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضفادية المداوي 1 الثانوية التأهيلية مولي الطيب العلوي بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 159111926/07/10 43 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضحياة الكوراري 1 الثانوية التأهيلية عبد السلم عامر تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 128474807/09/05 42 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضاليوسفي حنان 2 العيايدة )المقاطعة( الثانوية التأهيلية سلمة مصدق

عمالة: سل 158692502/09/10 42 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضسارة صديق 1 الثانوية التأهيلية ابي بكر القادري باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 158608302/09/10 46 9التربية البدنيةبيلل دكان تابريكت )المقاطعة( الثانوية التأهيلية ابراهيم الموصلي

عمالة: سل 123629306/09/01 38 4التربية البدنيةالحراق يونس الثانوية التأهيلية الباتول الصبيحي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 172240702/09/14 28 2التربية البدنيةنبيل تاخلويشت حصين )المقاطعة( الثانوية التأهيلية الحسن الثاني

عمالة: سل 172317102/09/14 28 2التربية البدنيةالودغيري الدريسي سيدي محمد الثانوية التأهيلية العلمة محمد الصبيحي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 172366302/09/14 28 11التربية البدنيةامين مفتاح حصين )المقاطعة( الثانوية التأهيلية موحى أوحمو الزياني

عمالة: سل 169082803/09/13 24 2التربية البدنيةموسى طارق الثانوية التأهيلية محمد جمال الدرة باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 150581705/09/08 18 5التربية البدنيةالبواشري الحسين الثانوية التأهيلية عبد السلم عامر تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 172240602/09/14 18 11التربية البدنيةاسماعيل الطيبي حصين )المقاطعة( الثانوية التأهيلية موحى أوحمو الزياني

عمالة: سل 172241602/09/14 18 8التربية البدنيةحميد قشو العيايدة )المقاطعة( الثانوية التأهيلية أحمد الحنصالي

عمالة: سل 172242302/09/14 18 11التربية البدنيةعبد العزيز قيداح الثانوية التأهيلية محمد البردوزي حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 172314302/09/14 18 11التربية البدنيةاحمد باجدي السهول الثانوية التأهيلية السهول

عمالة: سل 172322002/09/14 18 9التربية البدنيةياسين يونس الثانوية التأهيلية ولدة العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 105328616/09/97 14 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةنبيل لكطاطي 1 الثانوية التأهيلية مولي الطيب العلوي بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 172517702/09/15 12 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةرحماني هيام 2 تابريكت )المقاطعة( الثانوية التأهيلية العباس مفتاح

15 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: سل 5885916/09/94 60 4الفلسفةجمال  بلعياشي العيايدة )المقاطعة( الثانوية التأهيلية أحمد شوقي

عمالة: سل 136821007/09/04 36 4الفلسفةبنبوعبيد نبيل العيايدة )المقاطعة( الثانوية التأهيلية  ام الربيع

عمالة: سل 168938703/09/13 34 2الفلسفةغزلن داوديم تابريكت )المقاطعة( الثانوية التأهيلية ابراهيم الموصلي

عمالة: سل 168939902/09/13 34 2الفلسفةالمختاري سليمة الثانوية التأهيلية مولي الطيب العلوي بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 168940603/09/13 34 4الفلسفةابتسام  العزوزي الثانوية التأهيلية العلمة محمد الصبيحي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 144816405/09/07 14 إلتحاق بالزوجالفنون التطبيقيةعبدون أمينة 1 باب المريسة )المقاطعة( الثانوية التأهيلية الفارابي  التقنية

عمالة: سل 172497102/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالفنون التطبيقيةيوسف المكاوي 1 باب المريسة )المقاطعة( الثانوية التأهيلية الفارابي  التقنية

إقليم: سيدي قاسم 167922801/03/11 52 1اللغة العربيةيوسف الزكاري ثانوية بلقصيري مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 167441203/09/13 34 1اللغة العربيةالمتقي مصطفى ثانوية فلسطين جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 159010802/09/10 19 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسهام أورتي 1 ثانوية أحد سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 159677021/10/11 46 1اللغة الفرنسيةمريم مؤمن ثانوية مولي رشيد مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158667002/09/10 28 1اللغة الفرنسيةزينب اللحياني ثانوية المنصور الذهبي سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158574202/09/10 18 1اللغة الفرنسيةالمصطفى أحوزار ثانوية المنصور الذهبي سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172385802/09/14 18 1اللغة الفرنسيةصالح عصام ثانوية المير مولي عبد ا التقنية سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 159930805/09/11 12 3اللغة الفرنسيةالبضوري مريم ثانوية المنصور الذهبي سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 175785002/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمد لحنش 1 ثانوية الوحدة اولد نوال

إقليم: سيدي قاسم 172279702/09/14 18 2اللغة النجليزيةيوسف التدغي ثانوية المنصور الذهبي سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172380302/09/14 18 3اللغة النجليزيةهشام الشعيبي ثانوية محمد الخامس سيدي قاسم )البلدية(

16 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: سيدي قاسم 172381602/09/14 18 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةالحموشي عبد العزيز 1 ثانوية مولي رشيد مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 175742802/09/15 12 1اللغة النجليزيةفدوى خراز ثانوية بلقصيري مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 159381905/09/11 42 3الجتماعياتعبدالناجي الطيفاني ثانوية بلقصيري مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172262402/09/14 18 1الرياضياتادريس لمعمر ثانوية مولي رشيد مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172597502/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتحنان مهمة 2 ثانوية المنصور الذهبي سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168902303/09/13 24 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءمريم الزراع 1 ثانوية المنصور الذهبي سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168966203/09/13 34 1التربية البدنيةزكرياء ازناتي ثانوية المنصور الذهبي سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172239902/09/14 18 3التربية البدنيةسفيان العمراوي ثانوية المنصور الذهبي سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172240301/09/14 18 1التربية البدنيةالمستعد بوشتى ثانوية المير مولي عبد ا التقنية سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172314702/09/14 18 1التربية البدنيةمحمد بلخوض ثانوية 20 غشت دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172316702/09/14 18 1التربية البدنيةاجليلي عبد الواحد ثانوية مولي رشيد مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 128265507/09/05 12 1التربية البدنيةيونس الحطاب ثانوية محمد الخامس سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158973802/09/10 52 3المعلومياتطلوق ايمان ثانوية محمد الخامس سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 167955701/01/12 34 1المعلومياتياسين أعراب ثانوية 20 غشت دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 169113503/09/13 24 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتمنصف مشخشخ 1 ثانوية 20 غشت دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158669902/09/10 42 1الفلسفةمصطفى لمسيكين ثانوية مولي رشيد مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 159338505/09/11 36 1الفلسفةخلــوف عـــادل ثانوية محمد الخامس سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 154404708/10/09 34 5الفلسفةزكرياء نصرالديـن ثانوية عبد ا إبراهيم زيرارة

17 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: سيدي قاسم 168929903/09/13 24 2الفلسفةعلي بوستيك ثانوية جرف الملحة جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168930903/09/13 24 4الفلسفةمحسين النحلي ثانوية مولي رشيد مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168933003/09/13 24 2الفلسفةالعربي الروزي ثانوي محمد الزرقطوني جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168940703/09/13 24 1الفلسفةالمستاري محمد ثانوية 20 غشت دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172398302/09/14 18 1الفلسفةالدكالي ادريس ثانوية بلقصيري مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172400102/09/14 18 8الفلسفةعبد المنعم القطاري ثانوية بلقصيري مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 126317304/09/02 38 1اللغة الفرنسيةعجعوج حنان ابن زيدون سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 154613901/01/10 28 6اللغة الفرنسيةبن علي خديجة قاسم أمين دار بلعامري

إقليم: سيدي سليمان 172253602/09/14 18 5اللغة الفرنسيةبويبحيرن سهيل القصيبية قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 175747602/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفحيلو كوثر 4 القصيبية قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 175784902/09/15 13 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةبيضي  ادريس 1 علل الفاسي سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 190526001/01/17 6 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةشيماء دحان 4 قاسم أمين دار بلعامري

إقليم: سيدي سليمان 36959615/12/89 68 2اللغة النجليزيةعبد الرحمان  بوحسانة زينب النفزاوية سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 172303302/09/14 28 6اللغة النجليزيةبنيونس نورالدين ابن زيدون سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 172353202/09/14 28 4اللغة النجليزيةالمداني طارق ابن زيدون سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 172611602/09/14 18 11اللغة النجليزيةكحل العين محمد ابن زيدون سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 158034802/09/10 42 إلتحاق بالزوجالجتماعياتكوثر  الحيلح 2 علل الفاسي سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 169130203/09/13 34 1الجتماعياتحميدة كدة ابن زيدون سيدي يحيى الغرب )البلدية(

18 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: سيدي سليمان 159235501/03/11 19 إلتحاق بالزوجالجتماعياتكوثر بنحفيض 1 علل الفاسي سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 167903401/03/11 18 إلتحاق بالزوجالجتماعياتنجاة كزالي 1 ابن زيدون سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 154281406/04/09 24 1الرياضياتالحوجاجي حكيم زينب النفزاوية سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 154561301/01/10 24 1الرياضيات هبولة فاطمة الزهراء ابن زيدون سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 154679707/09/09 18 1الرياضياتمحمد هتاك ابن زيدون سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 172262302/09/14 18 7الرياضياتمحمد أشرف البقالي قاسم أمين دار بلعامري

إقليم: سيدي سليمان 144481806/02/08 61 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءعائشة مهير 1 علل الفاسي سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 147921702/09/14 18 1التربية البدنيةسمير ناصري ابن زيدون سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 172231002/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةلخشاف عمر 1 المير مولي عبد ا سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 172519902/09/15 12 2التربية البدنيةسعد ندالي القصيبية قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 172520002/09/15 12 1التربية البدنيةزينو مروان ابن زيدون سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 172585502/09/15 12 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةمنقادي رجاء 1 زينب النفزاوية سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 168932603/09/13 34 1الفلسفةاحمين فتيحة ابن زيدون سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 169023403/09/13 34 1الفلسفةمصطفى طلحة زينب النفزاوية سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 169147503/09/13 34 1الفلسفةاليوسي  هشام زينب النفزاوية سيدي سليمان )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 84036517/12/93 98 3اللغة العربية  نورالدين عبقاري المام البخاري تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154264406/04/09 54 4اللغة العربيةبشرى البوعامي تمارة )البلدية( محمد عابد الجابري

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154592523/09/09 50 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةمونية الكتامي 1 محمد السراج سيدي يحيى زعير
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عمالة: الصخيرات  - تمارة 140992606/09/06 48 3اللغة العربيةاخراز سماعيل النسيم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154356802/09/09 48 8اللغة العربيةجمعة المجيد المهدي المنجرة عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 115439516/09/99 20 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةمحتال عبدالغني 2 المام الغزالي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158742301/01/10 18 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةامجد البقيدي 1 العربي الدغمي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172358602/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةجوهري فاطمة الزهراء 1 أحمد البوعناني سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172529702/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالجعفرية نسرين 3 المعطي بوعبيد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 34652820/09/88 94 1اللغة الفرنسيةوحموا عمر سلمان الفارسي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 89300117/11/89 84 1اللغة الفرنسيةمغفور ابن رشد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 144466020/02/08 70 1اللغة الفرنسيةااليخلوفي حياة عائشة الجابري سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154401402/09/09 58 2اللغة الفرنسيةمحتاش لبنى بلل بن رباح تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 117883206/09/00 54 1اللغة الفرنسيةربيع فرام المام الغزالي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 141043206/09/06 48 1اللغة الفرنسيةحسناء   جبور الندلس تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158679302/09/10 42 2اللغة الفرنسيةهند متقي المهدي المنجرة عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168514903/09/13 34 2اللغة الفرنسيةنجوى سليمي مولي علي الشريف تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 169071003/09/13 34 1اللغة الفرنسيةايمان بنسعيد الندلس تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158640002/09/10 28 1اللغة الفرنسيةالروييم نزهة المهدي المنجرة عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172255602/09/14 28 4اللغة الفرنسيةامنة بن الصديق بلل بن رباح تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172255903/09/14 28 1اللغة الفرنسيةاكرام معاش عبد الرحمان الداخل عين العودة )البلدية(
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عمالة: الصخيرات  - تمارة 172384402/09/14 28 1اللغة الفرنسيةتوفيق رشيدي المعطي بوعبيد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172432302/09/14 28 2اللغة الفرنسيةرشيدة بكلمين المام البخاري تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172254502/09/14 18 1اللغة الفرنسيةزينب بنعبد الرحمان النسيم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172609302/09/14 18 3اللغة الفرنسيةسميرة فسكاون المير مولي عبد ا الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 175720502/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهاجر أربعتي 1 المام الغزالي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 144488329/02/08 70 1اللغة النجليزيةيوسف املح بلل بن رباح تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 115132116/09/99 38 1اللغة النجليزيةلطيفة  العلوش بلل بن رباح تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 159662818/11/11 36 1اللغة النجليزيةفاطمة الزهراء كرزازي تمارة )البلدية( محمد عابد الجابري

عمالة: الصخيرات  - تمارة 127594812/11/02 28 3اللغة النجليزيةفتيحة الزريفي عمراني النسيم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154662301/01/10 28 1اللغة النجليزيةنجاة الزاوي مولي علي الشريف تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172303802/09/14 28 6اللغة النجليزيةعبدالدائم خاليفي مرس الخير مرس الخير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172303902/09/14 28 8اللغة النجليزيةرانيا رمضاني عبدالعزيز مزيان بلفقيه سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 169011603/09/13 24 1اللغة النجليزيةجهان اسطيلة المير مولي عبد ا الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 175688502/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةبولملف محمد 1 المهدي المنجرة عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 175689702/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةسارة  الخطابي 2 المعطي بوعبيد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 117277313/09/02 26 إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةنادية بنزوين 1 المام الغزالي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 167880401/03/11 52 2الجتماعياتنبيل الخواخي بلل بن رباح تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 159874505/09/11 40 6الجتماعياتأبو عبد ا أحمد النسيم تمارة )البلدية(
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عمالة: الصخيرات  - تمارة 168946403/09/13 34 1الجتماعياتالمصطفى الراجي النسيم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168947603/09/13 34 2الجتماعياتالزياني يسمينة المير مولي عبد ا الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 169012003/09/13 34 1الجتماعياتعبد الكريم بن التومي أبي بكر الرازي الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 169131203/09/13 34 1الجتماعياتلفقيهي يسين أبي بكر الرازي الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 169133603/09/13 34 8الجتماعياتمونية المسعودي محمد السراج سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154583001/01/10 28 1الجتماعياتأحمد الغازي المير مولي عبد ا الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172362102/09/14 28 7الجتماعياتاكويرس عبد العالي تمارة )البلدية( محمد عابد الجابري

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172413702/09/14 28 3الجتماعياتتغيزة سعيد الشيخ ابن تيمية سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 167929501/03/11 24 9الجتماعياتالحسين أوموماد بلل بن رباح تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168950303/09/13 24 4الجتماعياتسومية درقاوي عائشة الجابري سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 130747005/09/03 16 إلتحاق بالزوجالجتماعياتاسماعيلي نعيمة 1 مولي علي الشريف تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 159078226/07/10 52 1الرياضياتفاطمة الفللي المام الغزالي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 141054007/09/06 42 1الرياضياتأحمد  منصور النسيم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 169059903/09/13 34 2الرياضياتسليم الخالقي أحمد البوعناني سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172243702/09/14 28 1الرياضياتعصام ادافقير المام الغزالي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172262502/09/14 28 1الرياضياتهشام الزيتوني المام البخاري تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158676602/09/10 26 2الرياضياتمحترم العلوي إياس مولي علي الشريف تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 169060003/09/13 24 1الرياضياتالمصباحي فاطمة تمارة )البلدية( محمد عابد الجابري
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عمالة: الصخيرات  - تمارة 154565401/01/10 18 1الرياضياتالعيمل مريم المهدي المنجرة عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154639001/01/10 18 1الرياضياتهشام بوحفيظ عائشة الجابري سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172369802/09/14 18 3الرياضياتاسماعيل المجاهد القاضي عياض عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 175013402/09/14 18 1الرياضياتعبد الرحيم اومولود عبد ا إبراهيم صباح

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172522502/09/15 12 2الرياضياتاسماعيل بلعناب سلمان الفارسي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172522602/09/15 12 2الرياضياتسكينة بلبصير النسيم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172522702/09/15 12 1الرياضياتأسعد علوي محمدي الندلس تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172523002/09/15 12 1الرياضياتمحمد أمزيل سلمان الفارسي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172568302/09/15 12 10الرياضياتسرسيف رشيد عبد الرحمان الداخل عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 167901901/03/11 43 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعواطف الصلحاوي 1 المام الغزالي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154256706/04/09 38 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضفضيلة بو خبزة 2 بلل بن رباح تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 144545806/02/08 32 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضخضرة سناء 1 العربي الدغمي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 24472516/09/88 128 1الفيزياء والكيمياءسعيد الشعبة المهدي المنجرة عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 143872708/01/07 56 1الفيزياء والكيمياءأجمعي حفيظة المام الغزالي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 144431205/09/07 54 3الفيزياء والكيمياءتوفيق الكيري المام الغزالي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154246806/04/09 54 3الفيزياء والكيمياءياقوتي أسماء عبد ا الشفشاوني تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 143853502/01/07 52 2الفيزياء والكيمياءزكرياء بوهراس عائشة الجابري سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158653002/09/10 52 5الفيزياء والكيمياءالهام هرباج ابن رشد تمارة )البلدية(

23 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: الصخيرات  - تمارة 159075926/07/10 52 5الفيزياء والكيمياءأحمد الوقاري المعطي بوعبيد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 159242101/03/11 52 2الفيزياء والكيمياءنور الدين الزوهري المام البخاري تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 159247101/03/11 52 4الفيزياء والكيمياءمريم بشيتي بلل بن رباح تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 167885101/03/11 52 8الفيزياء والكيمياءعبد المجيد الطنيجي العربي الدغمي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 169174001/03/11 42 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءاوبن احساين ابراهيم 1 سلمان الفارسي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168525403/09/13 24 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءصفاء زعكري 1 المعطي بوعبيد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 175059502/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءكعبوش رضى 1 الندلس تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 143863108/01/07 67 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةتورية الصاخي 1 المام الغزالي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 167928801/03/11 42 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةاحمد قرباش 1 سلمان الفارسي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 175655302/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةخالد أوخراز 3 بلل بن رباح تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158639502/09/10 35 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةسارة النبط 1 أبي بكر الرازي الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 32514429/09/87 34 1التربية البدنيةمغسلي فؤاد مولي علي الشريف تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172228602/09/14 28 4التربية البدنيةسكطن عبد المطلب ابن رشد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 169078003/09/13 24 2التربية البدنيةحسناء الزهري أبي بكر الرازي الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 123678806/09/01 22 5التربية البدنيةعبد المالك الرفضي الشيخ ابن تيمية سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172240102/09/14 19 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةفريدة دلمة 1 الشيخ ابن تيمية سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172230502/09/14 18 1التربية البدنيةحسين المرابط عائشة الجابري سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172241002/09/14 18 8التربية البدنيةايوب الوضاحي النسيم تمارة )البلدية(
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عمالة: الصخيرات  - تمارة 172323002/09/14 18 3التربية البدنيةأمكعيش محسن مرس الخير مرس الخير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172368002/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةيحيا حطاب 3 تمارة )البلدية( محمد عابد الجابري

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172368202/09/14 18 1التربية البدنيةعبد المنعم بوحبة عبد ا إبراهيم صباح

عمالة: الصخيرات  - تمارة 175726002/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةبشنيخ ايوب 3 ابن رشد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 141015506/09/06 42 10المعلومياتالدامر منير المير مولي عبد ا الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158651002/09/10 42 4المعلومياتحمداوي مصطفى الشيخ ابن تيمية سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 175085602/09/14 18 إلتحاق بالزوجالمعلومياتفاطمة الزهراء جبيد 1 بلل بن رباح تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154324802/09/09 58 3الفلسفةبنوزكري هشام مولي علي الشريف تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154376702/09/09 54 1الفلسفةعبد المولى احميمنة الشيخ ابن تيمية سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 143876001/01/07 52 1الفلسفةطالبي عبد الرحمـــــن الشيخ ابن تيمية سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 159210601/03/11 52 1الفلسفةدودوش عائشة المعطي بوعبيد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 144677705/09/07 40 1الفلسفةالعطار نبيل المعطي بوعبيد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154335302/09/09 40 1الفلسفةالشرقي فاطمة الزهراء عائشة الجابري سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154368914/09/09 34 2الفلسفةالفيللي السكاك مولي رشيد النسيم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158655602/09/10 30 1الفلسفةرشيد احواصلي المام البخاري تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154575901/01/10 28 1الفلسفةعبد الرحيم  كدار محمد السراج سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 5951216/09/94 19 إلتحاق بالزوجةالفلسفةعبد اللطيف بنبونو 1 مرس الخير مرس الخير

25 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 


