
العام المعدلاإلختيار ترتيبالتعيين نيابةالمادةالطلب نوعالمهمةوالنسب اإلسمالتأجير رقم

2315,56بنور سيديمزدوجةبالزوج إلتحاقاإلبتدائي التعليم مفتشمرسلي حنان1180718

415,44بنور سيديمزدوجةبالزوج إلتحاقاإلبتدائي التعليم مفتشالرسمي نادية1173743

415,06تاوناتمزدوجةبالزوج إلتحاقاإلبتدائي التعليم مفتشاعويدات رشيدة1046459

514,92شيشاوةمزدوجةبالزوج إلتحاقاإلبتدائي التعليم مفتشالدريوش حليمة1235817

2014,79وزانمزدوجةبالزوج إلتحاقاإلبتدائي التعليم مفتشمجبور ابتسام1159276

316,19الرحامنةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشصنديل بشرى1044098

515,68إيفني سيديمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشالجيد عياد89326

615,52ازياللمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشعمر نعيمة1120941

115,4ازياللمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشبوستة ايت محمد1174916

3115,39اليوسفيةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشالموكي السعيد1158388

1715,29شفشاونمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشاشهبار مولود1233902

315,29طرفايةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشكامول عبدالرحمان1237133

715,25كلميممزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشخال الرحمان عبد1156759

615,22كلميممزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشحمري محمد57480

2215,21الرحامنةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشحادجي هشام63472

2215,2اسفيمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشالسواك المجيد عبد89049

815,15شيشاوةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشاسقارو القادر عبد740401

215,14اليوسفيةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشالضويوي رضوان1235801

715,14الصويرةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشفهمي العالي عبد1156909

2815,14الصويرةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشفنان بوشعيب63280

1215,13تينغيرمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشبندور كريم1123513

615,12كلميممزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشابموح علي57734

1615,09الصويرةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشهاللي عمر740745

615,09الصويرةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشخراقي الجليل عبد1154815

715,07طانطانمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشادالطالب الحسين316319

1115,02شفشاونمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشبومسيس مولود1047655

515,02الصويرةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشيكو حسن1122379

815,01الصويرةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشالحوات محمد55903

2014 لسنة المفتشين تكوين مركزي خريجي تعيينات نتيجة
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1215الصويرةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشاحمد بن ايت محمد1116155

2414,99تينغيرمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشاغوري امحمد737748

1914,99شفشاونمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشاالبراهيمي مليكة1123564

5414,96ازياللمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشالهرنان الرحيم عبد1043434

514,95الصويرةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشالحبيب محمد1236211

114,93تينغيرمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشاالدريسي الحسن موالي738714

614,93الصويرةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشالمنتصر الحسين1122297

4614,92الصويرةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشرودي المصطفى91077

914,91طاطامزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشكرحو محمد724127

114,91طرفايةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشنصر يوسف1153507

114,91ازياللمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشساعيف محمد89848

5914,9الصويرةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشالسعيدي رشيد64307

614,86الصويرةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشمكاري محمد1122349

114,85زاكورةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشمنصوري الحسين216896

5914,84الصويرةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشروشدي الحسين1239213

1114,83طانطانمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشاحاجي الطيب1121219

814,83طانطانمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشالحافظي ابراهيم89206

1014,8طاطامزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشبوقفا بومهدي742109

714,8زاكورةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشحماني رشيد1179131

1714,79طاطامزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشبرشيل علي1121209

6914,78طاطامزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشكرام عمر1178215

914,77طاطامزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشاكلو هللا عبد91233

1514,75السمارةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشاالخصاوي محمد1048045

6214,74زاكورةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشارديف الصمد عبد1173310

914,71الدهب واديمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشبوعدي حميد1120013

3814,66زاكورةمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشبلحسين لحسن734997

3514,6فيجيجمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشالبجاوي عزيز1175436

7714,55الزاك أسـامزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشالعلوي البلغيتي ادريس موالي1236039
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7714,51فيجيجمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشالزركي احمد53890

6814,48فيجيجمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشنجيب ادريس1117885

5814,19فيجيجمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشعتابو حميد741828

8013,93فيجيجمزدوجةاإلبتدائي التعليم مفتشعكيفي نوفل1121196

4116,24سطاتاالسالمية التربيةبالزوج إلتحاقالثانوي التعليم مفتشادبال اسماء1177414

4016,41اليوسفيةاالسالمية التربيةالثانوي التعليم مفتشالنجاري وئام1277005

3716,09الرحامنةاالسالمية التربيةالثانوي التعليم مفتشحمو ربيع1120098

816,04شيشاوةاالسالمية التربيةالثانوي التعليم مفتشالفاطمي طارق1236150

2315,87بركــاناالسالمية التربيةالثانوي التعليم مفتشالبورقادي خالد1045314

1015,85الرشيديةاالسالمية التربيةالثانوي التعليم مفتشالبو بن ابراهيم744032

1315,83السمارةاالسالمية التربيةالثانوي التعليم مفتشالمسكيني محمد1156566

1015,81فيجيجاالسالمية التربيةالثانوي التعليم مفتشبحوت ادريس1278467

1115,81تينغيراالسالمية التربيةالثانوي التعليم مفتشكرومي الحبيب1049182

6115,76خنيفرةاالسالمية التربيةالثانوي التعليم مفتشناول سفيان1176976

215,66العيوناالسالمية التربيةالثانوي التعليم مفتشالراجي هللا عبد1048170

3315,56الزاك أسـااالسالمية التربيةالثانوي التعليم مفتشالوجاجي ابراهيم1261620

3616,3زاكورةالرياضياتالثانوي التعليم مفتشسني احمد1051951

3016,21العرائشالرياضياتالثانوي التعليم مفتشلعياض لحسن347228

716,2كلميمالرياضياتالثانوي التعليم مفتشبوليد الحسن1051321

4016,16السراغنة قلعةالرياضياتالثانوي التعليم مفتشحقاني السالم عبد202249

5416,05الحسيمةالرياضياتالثانوي التعليم مفتشالجحرة محمد91868

215,98دريوشالرياضياتالثانوي التعليم مفتشواعروص احميدو772814

4615,97شفشاونالرياضياتالثانوي التعليم مفتشبردوزي رضوان743968

5615,74جرسيفالرياضياتالثانوي التعليم مفتشاعياط محمد1123945

1715,69طانطانالرياضياتالثانوي التعليم مفتشالبوعتاوي  رشيد1125242

6615,67طرفايةالرياضياتالثانوي التعليم مفتشفصيح احمد1051603

4815,63طاطاالرياضياتالثانوي التعليم مفتشامبركي عمر1051774

7615,58الدهب واديالرياضياتالثانوي التعليم مفتشاعلو محمد716581
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315,17بوجدورالرياضياتالثانوي التعليم مفتشالزغداني محمد1277772

816,16تازةالعربيةبالزوج إلتحاقالثانوي التعليم مفتشعوبيدة بشرى1278183

916,66الخميساتالعربيةالثانوي التعليم مفتشقهوايجي ابراهيم340915

2916,46شفشاونالعربيةالثانوي التعليم مفتشالعلوي الواثق الرحيم عبد178301

816,29تارودانتالعربيةالثانوي التعليم مفتشاتزكي احمد1171362

3816,27الناضورالعربيةالثانوي التعليم مفتشبوصحابي محمد348005

1716,15بنور سيديالعربيةالثانوي التعليم مفتشصادق نورة1277233

2316,06الصويرةالعربيةالثانوي التعليم مفتشعامري خليد212163

616,05دريوشالعربيةالثانوي التعليم مفتشناجي محمد56528

516,03السراغنة قلعةالعربيةالثانوي التعليم مفتشاالبراهيمي عبدهللا91886

1416,03الرشيديةالعربيةالثانوي التعليم مفتشرفيقي هللا عبد موالي1125297

815,99اسفيالعربيةالثانوي التعليم مفتشكناني رشيد1172068

3215,97الحسيمةالعربيةالثانوي التعليم مفتشالنادي البقالي محمد659360

315,91تينغيرالعربيةالثانوي التعليم مفتشاحميد العالي عبد1237441

1215,9الحسيمةالعربيةالثانوي التعليم مفتشزرقين الطيب338364

7615,87طرفايةالعربيةالثانوي التعليم مفتششطيبة محمد1278208

7215,85زاكورةالعربيةالثانوي التعليم مفتشديب ابراهيم91940

1315,84الزاك أسـاالعربيةالثانوي التعليم مفتشبوجعود مصطفى720470

7115,79زاكورةالعربيةالثانوي التعليم مفتشلقويشي الرحيم عبد366543

7315,47طاطاالعربيةالثانوي التعليم مفتشاطرحات الكريم عبد365245

616,66جرسيفالطبيعية العلومالثانوي التعليم مفتشالطاجني حسن1153475

3316,63تاوناتالطبيعية العلومالثانوي التعليم مفتشوهتيت القادر عبد1152873

3216,59خنيفرةالطبيعية العلومالثانوي التعليم مفتشبوزعبول مونير92648

1216,53ورززاتالطبيعية العلومالثانوي التعليم مفتشيدير بن زايد1123980

516,49كلميمالطبيعية العلومالثانوي التعليم مفتشبوزردا لحسن1276399

1816,43تاوريرتالطبيعية العلومالثانوي التعليم مفتشالشارفي المنعم عبد720482

416,35طانطانالطبيعية العلومالثانوي التعليم مفتشاسباع ابراهيم77724

2716,3دريوشالطبيعية العلومالثانوي التعليم مفتشاوفقير القادر عبد1051860
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516,29تارودانتالطبيعية العلومالثانوي التعليم مفتشالعبيد الكريم عبد720527

816,27تارودانتالطبيعية العلومالثانوي التعليم مفتشاكناو مصطفى1152003

5716,26زاكورةالطبيعية العلومالثانوي التعليم مفتشبورواح البشير1051330

7416,18طاطاالطبيعية العلومالثانوي التعليم مفتشمسعود بن الطاهر1276007

716,15الدهب واديالطبيعية العلومالثانوي التعليم مفتشبلعيادي محمد1277600

5416,13العيونالطبيعية العلومالثانوي التعليم مفتشعاقم بوعزة1178907

2116,08طرفايةالطبيعية العلومالثانوي التعليم مفتشتوفيق سالم محمد1181857

2116,18قاسم سيديالفلسفةالثانوي التعليم مفتشلعوان صالح1051735

2916,08تاوناتالفلسفةالثانوي التعليم مفتشالهيسوفي محمد91487

1615,96تطوانالفلسفةالثانوي التعليم مفتشاونبارك ابراهيم1157930

515,58بولمانالفلسفةالثانوي التعليم مفتشكسابي هللا عبد1047985

1715,53خريبكةالفلسفةالثانوي التعليم مفتشسفير الكريم عبد1043721

2715,31اسفيالفلسفةالثانوي التعليم مفتشعمار بن هشام1154498

2315,29مالل بنىالفلسفةالثانوي التعليم مفتشالعلوي رشيد1278130

4015,26ميدلتالفلسفةالثانوي التعليم مفتشالتزاني محمد1043802

1515,24تيزنيتالفلسفةالثانوي التعليم مفتشمطيع العزيز عبد89016

615,2طرفايةالفلسفةالثانوي التعليم مفتشاقزوم هللا عبد59251

4415,16كلميمالفلسفةالثانوي التعليم مفتشلعماري المجيد عبد1051731

6915,02ورززاتالفلسفةالثانوي التعليم مفتشاحيدار الصامد عبد1277265

7214,93زاكورةالفلسفةالثانوي التعليم مفتشالفاتحي بوجمعة1174487

6614,79فيجيجالفلسفةالثانوي التعليم مفتشقليدي جمال1277776

2216,4اسفيالكيمياء و الفيزياءالثانوي التعليم مفتشسهامي الدين صالخ1051968

416,33تاوريرتالكيمياء و الفيزياءالثانوي التعليم مفتشصايم يحي1051941

1615,86تطوانالكيمياء و الفيزياءالثانوي التعليم مفتشقباج مصطفى1051867

4915,78الصويرةالكيمياء و الفيزياءالثانوي التعليم مفتشالمنير عمر988240

115,76العيونالكيمياء و الفيزياءالثانوي التعليم مفتشايتخسين الحسين202403

6215,56الرشيديةالكيمياء و الفيزياءالثانوي التعليم مفتشالفرون الراضي1118651

1415,54بوجدورالكيمياء و الفيزياءالثانوي التعليم مفتشالنعيم ابراهيم1125338
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215,52الرشيديةالكيمياء و الفيزياءالثانوي التعليم مفتشبمغار يوسف743959

115,49تينغيرالكيمياء و الفيزياءالثانوي التعليم مفتشعبار محمد1276410

2115,39كلميمالكيمياء و الفيزياءالثانوي التعليم مفتشمجاهد رشيد1152514

315,34ازياللالكيمياء و الفيزياءالثانوي التعليم مفتشافاضصن الرحيم عبد1152506

6615,29الدهب واديالكيمياء و الفيزياءالثانوي التعليم مفتشالمجاهد الدين نور1275890

7515,18طانطانالكيمياء و الفيزياءالثانوي التعليم مفتشالخمسي الغالي1051570

2916,73ازياللاالنجليزية اللغةبالزوج إلتحاقالثانوي التعليم مفتشغفاري وفاء1051905

3016,62الصويرةاالنجليزية اللغةبالزوج إلتحاقالثانوي التعليم مفتشبدراوي مريم1125078

4515,86تينغيراالنجليزية اللغةبالزوج إلتحاقالثانوي التعليم مفتشرازاق غزالن1277027

5416,39خنيفرةاالنجليزية اللغةالثانوي التعليم مفتشاجبيلو رحال91386

4716,32وزاناالنجليزية اللغةالثانوي التعليم مفتشاعرف بشرى1125324

5416,21تاوناتاالنجليزية اللغةالثانوي التعليم مفتشادالقاضي سميرة1043581

5716,15الرشيديةاالنجليزية اللغةالثانوي التعليم مفتشحمو ايت ابراهيم1276491

2116,09السمارةاالنجليزية اللغةالثانوي التعليم مفتشتغوال لحسن1124968

315,95الدهب وادياالنجليزية اللغةالثانوي التعليم مفتشابيط  محمد سيدي1171153

7215,92فيجيجاالنجليزية اللغةالثانوي التعليم مفتشاوبدة محمد1051859

1016,28سليمان سيديالفرنسية اللغةبالزوج إلتحاقالثانوي التعليم مفتشدعفوز مليكة1043389

415,94إيفني سيديالفرنسية اللغةالثانوي التعليم مفتشبركات حسن789490

115,83تازةالفرنسية اللغةالثانوي التعليم مفتشاوحشي رشيد840595

4615,83وزانالفرنسية اللغةالثانوي التعليم مفتشالعدلوني العربي1176050

1115,77العيونالفرنسية اللغةالثانوي التعليم مفتشسافيري محمد362750

5015,68خنيفرةالفرنسية اللغةالثانوي التعليم مفتشنهير الرحيم عبد1043742

1515,39كلميمالفرنسية اللغةالثانوي التعليم مفتشجدال رشيد1156695

1715,2زاكورةالفرنسية اللغةالثانوي التعليم مفتشالمواحل احمد398497

515,01طرفايةالفرنسية اللغةالثانوي التعليم مفتشبوكفو لحبيب78606

2814,82ميدلتالفرنسية اللغةالثانوي التعليم مفتشبويمجان الدين نور375506

6815,64فيجيجالتربوي التوجيه مفتشاالحيان بشرى1050697

3515,52طانطانالتربوي التوجيه مفتشتبرققايت السعيد1123870
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5915,38بولمانالتربوي التوجيه مفتشالطاهري لحسن1123912

7715,13طرفايةالتربوي التوجيه مفتشالمرابط المجيب عبد1153463

7814,33الزاك أسـاالتربوي التوجيه مفتشالبوعمري حجيب هدى1051912

5215,54ازياللالتربوي التخطيط مفتشحنين منير1174702

2214,98تاوناتالتربوي التخطيط مفتشفارس هشام1152878

714,57كلميمالتربوي التخطيط مفتششبوض الطيب1232918

7614,49طرفايةالتربوي التخطيط مفتشاالدريسي احمد1176640

6414,4السمارةالتربوي التخطيط مفتشالسعيدي مصطفى1233596

2315,3شفشاونبالزوج إلتحاقوالمالية المادية المصالح مفتشلفقيه الهدى نور62403

4515,24زاكورةبالزوج إلتحاقوالمالية المادية المصالح مفتشالكباص امينة93084

4516,15انجرة الفحصوالمالية المادية المصالح مفتشلفراكسو محمد62109

1416تينغيروالمالية المادية المصالح مفتشصدقي الرحمان عبد726575

5415,96ازياللوالمالية المادية المصالح مفتشايدار رشيد93181

5215,7كلميموالمالية المادية المصالح مفتشوكريم رشيد93147

4715,55إيفني سيديوالمالية المادية المصالح مفتشحصري خالد718535

7415,54بوجدوروالمالية المادية المصالح مفتشهواري احمد93152

6215,54طاطاوالمالية المادية المصالح مفتشالزمراني حاميد61441

7915,36طرفايةوالمالية المادية المصالح مفتشالمترجي رضوان93074

8014,84السمارةوالمالية المادية المصالح مفتشمعمور علي718634

7914,75الزاك أسـاوالمالية المادية المصالح مفتشاليحياوي سعيد93188
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