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01

ثانوية ابن حزم 

التأهيلية

إقليم: بركانخالد بن الوليدإقليم: الحسيمة 1447651305/09/07 52 رشيدابن الفقيه
اللغة العربية

08/10/15 25307G سيدي سليمان - الشراعة

)البلدية(

إقليم: بركانخالد بن الوليدإقليم: الحسيمةاسول 1579756502/09/10 46 أكدالي صلح الدين
المعلوميات

02/09/10 25307G سيدي سليمان - الشراعة

)البلدية(

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الحسيمةالشريف محمد امزيان 1590920826/07/10 42 حسناء غوال
اللغة العربية

01/09/12 11573D)تيفلت )البلدية

ثانوية سيدي يحيى بني إقليم: الحسيمةابن رشد

زروال العدادية

إقليم: تاونات 16789821401/03/11 36 نوال الكنوني
اللغة العربية

01/03/11 25361Rسيدي يحيى بني زروال

ثانوية الهادي الطيب 

حمو

عمالة: مكناسطارق بن زيادإقليم: الحسيمة 16903961403/09/13 20 زينب الكاو
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوج 03952V)مكناس )البلدية

ثانوية امرابطن 

التأهيلية

عمالة: وجدة - ثا. ابن الهيثمإقليم: الحسيمة

أنكاد

1689427403/09/13 18 كتويي حورية
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26424W)وجدة )البلدية

إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحةإقليم: الحسيمةمازوز 1717684803/09/13 18 العزوزي رشيد
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 26325Nاسطيحة

إقليم: الخميساتفاطمة الزهراءإقليم: الحسيمةتلرواق 17186151303/09/13 18 لعرج خالد
التربية السلمية

03/09/13 11568Yازحيليكة

تانوية بني بونصار 

الثأهيلية

عمالة: طنجة - بئر انزرانإقليم: الحسيمة

أصيل

17235751303/09/14 13 عبد الحفيظ بنعبد 

الكريم

اللغة العربية
03/09/14إلتحاق بالزوجة 26577M)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: الحسيمةالرازي 1598958605/09/11 36 هشام بكباش
اللغة الفرنسية

03/09/13 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

ثانوية سيدي يحيى بني إقليم: الحسيمةبني بوفراح

زروال العدادية

إقليم: تاونات 16900231503/09/13 28 نعيمة السوسي 

المغفول

اللغة الفرنسية
03/09/13 25361Rسيدي يحيى بني زروال

الثانوية التقنية القصر إقليم: الحسيمةبني بوفراح

الصغير

إقليم: فحص - 

انجرة

1598898405/09/11 26 نبيل عرام
اللغة الفرنسية

03/09/13 26426Yالقصر الصغير

إقليم: القنيطرةابن الهيثمإقليم: الحسيمةالريف 1690520103/09/13 28 ابتسام الكوسي
اللغة النجليزية

03/09/13 23807B)القنيطرة )البلدية

إقليم: العرائشوادي المخازنإقليم: الحسيمةبني بوفراح 1689106303/09/13 18 هشام قاسمي
اللغة النجليزية

03/09/13 05991L)القصر الكبير )البلدية

عمالة: فاسالدارسةإقليم: الحسيمةالريف 15858741002/09/10 37 بنان فيللي فاطمة 

الزهراء

اللغة اللمانية
02/09/10إلتحاق بالزوج 02247S)زواغة )المقاطعة

إقليم: تازةيوسف بن تاشفينإقليم: الحسيمةالشريف محمد امزيان 1591084826/07/10 12 بابا رضوان
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 16678Cمطماطة

إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: الحسيمةالباديسي 348295116/09/89 146 أحمد أكوزال
الرياضيات

16/09/89أقدمية 20 سنة 07855M)بوزنيقة )البلدية
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إقليم: بركانالليمونإقليم: الحسيمةالخوارزمي 374091117/09/90 112 الناجم مزوني
الرياضيات

16/09/95أقدمية 20 سنة 04673D)بركان )البلدية

ثانوية ترجيست 

التأهيلية

عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: الحسيمة 1443666105/09/07 64 قاسم مطيع
الرياضيات

05/09/07 22646P)ويسلن )البلدية

عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: الحسيمةامزورن 1444925128/02/08 64 حميد ايت عادين
الرياضيات

29/09/09 22646P)ويسلن )البلدية

عمالة: مكناسالمنفلوطيإقليم: الحسيمةمولي اسماعيل 1543367302/09/09 52 رشيد الشريف
الرياضيات

02/09/09 24759L)مكناس )البلدية

عمالة: سلولدةإقليم: الحسيمةابن رشد 1542503106/04/09 50 مولود الصديق
الرياضيات

02/09/12 25505X)العيايدة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أبو العباس السبتيإقليم: الحسيمةامزورن

أصيل

1587399202/09/09 42 سفيان موساة
الرياضيات

02/09/09 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: طنجة - علل الفاسيإقليم: الحسيمةالباديسي

أصيل

1596658518/11/11 36 لحسن الخارجي
الرياضيات

03/09/13 15362X)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية ابن حزم 

التأهيلية

عمالة: طنجة - أبو العباس السبتيإقليم: الحسيمة

أصيل

1689342603/09/13 28 عبد الغني حلحول
الرياضيات

05/10/15 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

ثانوية ترجيست 

التأهيلية

عمالة مقاطعات المكي الناصريإقليم: الحسيمة

مولي رشيد

1690835103/09/13 28 اعليلة سفيان
الرياضيات

03/09/13 25888N)سيدي عثمان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المطار إقليم: الحسيمةالزاوية

التقنية

إقليم: الناضور 1693288103/09/13 28 سعيد خلفيوي
المعلوميات

03/09/13 24972T)الناضور )البلدية

عمالة مقاطعات زينب النفزاويةإقليم: الحسيمةمولي علي الشريف

سيدي البرنوصي

1690855103/09/13 18 أسندال عبد المولى
الرياضيات

03/09/13 24943L)سيدي مومن )المقاطعة

إقليم: فحص - مولي عبد اإقليم: الحسيمةتبرانت

انجرة

16930101303/09/13 18 فهد الشعيري 

الصالح

الرياضيات
03/09/13 25255Aالبحراويين

ثانوية ابن حزم 

التأهيلية

إقليم: القنيطرةابو حيان التوحيديإقليم: الحسيمة 1722635102/09/14 12 محمد البرماكي
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 24624P)القنيطرة )البلدية

عمالة: الرباطعبد ا كنونإقليم: الحسيمةالريف 1724260103/09/14 12 االخنجر عز الدين
الرياضيات

03/09/14إلتحاق بالزوجة 01132E)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: فاسابن هانيإقليم: الحسيمةالمام مالك 7895691116/09/92 60  سعيـدة سكوري 

علوي

علوم الحياة 

والرض
30/10/06إلتحاق بالزوج 02258D)المرينيين )المقاطعة

ثانوية المنصور الدهبي إقليم: الحسيمةالريف

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1592216101/03/11 29 مشماشي ابتسام
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 26509N)المضيق )البلدية

إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: الحسيمةتبرانت 1692871403/09/13 18 محمد حداني
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 14010C)الشماعية )البلدية

عمالة: الصخيرات الشيخ ابن تيميةإقليم: الحسيمةالباديسي

 - تمارة

1278562707/09/04 82 الجعيطي هشام
العلوم القتصادية 

والتدبير
07/09/04أقدمية 12 سنة 26131Cسيدي يحيى زعير
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عمالة: طنجة - ابن الخطيبإقليم: الحسيمةالباديسي

أصيل

1367261101/09/04 52 بوكعبية عادل
العلوم القتصادية 

والتدبير
07/09/14إلتحاق بالزوجة 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

إقليم: فحص - الجوامعةإقليم: الحسيمةعقبة بن نافع

انجرة

1542507806/04/09 58 محمد شقيري
الفيزياء والكيمياء

06/04/09 25253Yاجوامعة

ثانوية تاوجطات الجديدة إقليم: الحسيمةامزورن

التأهيلية

إقليم: الحاجب 1444920528/02/08 56 ع العالي مرضي
الفيزياء والكيمياء

02/09/10إلتحاق بالزوجة 26552K)عين تاوجطات )البلدية

تانوية بني بونصار 

الثأهيلية

إقليم: الرحامنةثانوية لبريكيين العداديةإقليم: الحسيمة 1724013103/09/14 14 احمد مشكور
الفيزياء والكيمياء

03/09/14إلتحاق بالزوجة 24258Sلبريكيين

عمالة: طنجة - أبو العباس السبتيإقليم: الحسيمةامزورن

أصيل

1503585905/09/08 58 أسطيط موراد
التربية السلمية

05/09/08 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: طنجة - المرابطينإقليم: الحسيمةامزورن

أصيل

1504271105/09/08 58 سليلي   عـــــادل
التربية السلمية

05/09/08 26578N)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: القنيطرةحافظ إبراهيمإقليم: الحسيمةتغزوت 1586214302/09/10 38 الزاوي عبد السلم
التربية السلمية

02/09/10إلتحاق بالزوجة 25885Kبنمنصور

ثانوية الهادي الطيب 

حمو

إقليم: الدريوشالثانوية العدادية قسيطةإقليم: الحسيمة 16846571203/09/13 18 محمادي بويقويرا
التربية السلمية

03/09/13 12296Pاتصافت

إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: الحسيمةامزورن

 السراغنة

1593649505/09/11 36 رضوان وافيق
التربية البدنية

03/09/13 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

إقليم: خريبكةالمام  مالكإقليم: الحسيمةالخوارزمي 1585746102/09/10 35 المهدي ايت هدي
التربية البدنية

02/09/11إلتحاق بالزوجة 12237A)خريبكة )البلدية

إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: الحسيمةالباديسي 1593654505/09/11 40 الوزاني عبد الله
المعلوميات

05/09/11 23921Aأولد داود

عمالة: مكناسالكاديمية الملكية العسكريةإقليم: الحسيمةالريف 1265762104/09/02 66 البعزاوي  جمال 

الـدين

الفلسفة
02/09/10 18427D)مكناس )البلدية

عمالة: طنجة - وادي الذهبإقليم: الحسيمةالرازي

أصيل

1546388601/01/10 28 عبد العزيز المساتي
الفلسفة

03/09/13 15363Y)اصيلة )البلدية

إقليم: العرائشالمحمديةإقليم: الحسيمةالشريف محمد امزيان 1689458902/09/13 28 إسماعيل حروش
الفلسفة

02/09/13 05990K)القصر الكبير )البلدية

تانوية بني بونصار 

الثأهيلية

عمالة: طنجة - بئر انزرانإقليم: الحسيمة

أصيل

1689481103/09/13 28 لحسن بتغرصا
الفلسفة

03/09/13 26577M)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - ابن بطوطةإقليم: الحسيمةالريف

أصيل

1410500406/09/06 26 محمد لمقدمي
الفلسفة

03/09/13 15333R)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة: طنجة - ابن الخطيبإقليم: الحسيمةامزورن

أصيل

1689385803/09/13 18 ادريسي البوزيدي 

سكينة

الفلسفة
03/09/13 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

إقليم: الحسيمةالريفإقليم: الحسيمةالشريف محمد امزيان 1689412202/09/13 18 عادل العمراني
الفلسفة

02/09/13 25196L)أجدير )البلدية
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عمالة: طنجة - ابن الخطيبإقليم: الحسيمةالرازي

أصيل

1689582503/09/13 18 تنحيرت حاتم
الفلسفة

03/09/13 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: شفشاونم/م أمكري

الدريسي

إقليم: شفشاون 62953116/09/95 110 العلمي محمد
اللغة العربية

16/09/99أقدمية 12 سنة 24160K)شفشاون )البلدية

م/م المام علي 

_غروزيم

مدرسة القاضي صادق بن إقليم: شفشاون

رسون

إقليم: شفشاون 89369116/09/95 88 ابراهيم السمار
اللغة العربية

تبادل 07/11/07 06004A)شفشاون )البلدية

مدرسة القاضي صادق 

بن رسون

إقليم: شفشاونم/م المام علي _غروزيمإقليم: شفشاون 1237662106/09/01 66 نبيل جبار
اللغة العربية

تبادل 03/09/12 06163Y)شفشاون )البلدية

إقليم: الحسيمةمولي علي الشريفإقليم: شفشاونم/م أملوك 1579700202/09/10 36 اعروص شهاب
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/10 06823R)الحسيمة )البلدية

إقليم: تطوانقاسم الزهيريإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 1579857102/09/10 36 خالد امغار
اللغة النجليزية

02/09/10 26413J)تطوان )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية مولي رشيدإقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية 1581239302/09/10 34 المريباح وفاء
اللغة العربية

05/09/11 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

إقليم: تطوانعمر بن الخطابإقليم: شفشاونم/م مختار 1583653305/09/11 31 فاطمة الفراح
الفيزياء والكيمياء

05/09/11إلتحاق بالزوج 23170J)واد لو )البلدية

عمالة: طنجة - عبد ا الشفشاونيإقليم: شفشاونم/م أولسن

أصيل

1583824105/09/11 30 السباعي جمال
الترجمة

05/09/11 15190K)بني مكادة )المقاطعة

م/م ابن عرضون 

_تلمبوط

إقليم: وزانمقريصاتإقليم: شفشاون 15849771405/09/11 26 رشيد زهير
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25791Hمقريصات

الثانوية العدادية 

الجبهة

إقليم: الحسيمةابن رشدإقليم: شفشاون 1687082204/09/12 24 الوغليظي عبد 

المجيد

اللغة العربية
04/09/12 21560J)بني بوعياش )البلدية

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

عمالة: طنجة - ابن الخطيبإقليم: شفشاون

أصيل

1689560203/09/13 18 اولد عمر لبنى
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية العدادية 

سجلما سة

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية إبن رشدإقليم: شفشاون 1689646103/09/13 18 بنحميوة فتيحة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 14645T)برشيد )البلدية

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

عمالة: سل علل الفاسيإقليم: شفشاون 1718404103/09/13 18 جناني فاطمة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 18598P)حصين )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطينإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 1720060502/09/14 14 عبد المجيد بنهيشار
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 25525U)جرف الملحة )البلدية

إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: شفشاونم/م تفزة 1721364402/09/14 13 هند مشروح
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 11574E)تيفلت )البلدية

الثانوية التأهلية بني 

فغلوم

عمالة: طنجة - المرابطينإقليم: شفشاون

أصيل

1724304202/09/14 12 فائزة الزعيمي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26578N)بني مكادة )المقاطعة

م/م المام علي 

_غروزيم

الثانوية التأهياية المير إقليم: شفشاون

مولي رشيد

إقليم: شفشاون 1239417106/09/01 74 ندى السمار
التربية السلمية

16/09/08 06421D)شفشاون )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسينإقليم: شفشاونم/م تسكالة 1406971505/09/08 48 بشرى الطاهري
علوم الحياة 

والرض
05/09/08إلتحاق بالزوج 25870Uمجي

إقليم: تطوانالسيدة الحرةإقليم: شفشاونم/م مختار 1583074805/09/11 31 بنعياد مريم
المعلوميات

05/09/11إلتحاق بالزوج 20400Yدار بني قريش

م/م ابن خلدون _سوق 

الحد

إقليم: الخميساتالمختار السوسيإقليم: شفشاون 1584519305/09/11 30 مريم المريباح
الفيزياء والكيمياء

03/10/11إلتحاق بالزوج 20511Uمعازيز

عمالة: الصخيرات النسيمإقليم: شفشاونم/م بني ميزار

 - تمارة

1584648305/09/11 30 حسناء أوحيدة
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 25738A)تمارة )البلدية

 ثانوية المام الغزالي إقليم: شفشاونم/م تازخت

التأهيلية

إقليم: سيدي بنور 1584867405/09/11 30 الصوير أسماء
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 08737W)سيدي بنور )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الوحدة الفريقية

إقليم: تطوانالسيدة الحرةإقليم: شفشاون 1546078601/01/10 28 أكتو أحمد
اللغة الفرنسية

03/09/13 20400Yدار بني قريش

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: شفشاون

الحي الحسني

1690705103/09/13 28 اعليوات ابتسام
اللغة الفرنسية

03/09/13 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

عمالة: المضيق - محمد السادسإقليم: شفشاون

الفنيدق

1550128201/01/10 26 بنعلي محمد
علوم الحياة 

والرض
04/09/12إلتحاق بالزوجة 05679X)مرتيل )البلدية

عمالة: طنجة - المرابطينإقليم: شفشاونم/م بني غفار

أصيل

16816781004/09/12 25 سلوى أحدار
المعلوميات

04/09/12إلتحاق بالزوج 26578N)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - بئر انزرانإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر

أصيل

1684381104/09/12 25 لبنى التيدي
علوم الحياة 

والرض
04/09/12إلتحاق بالزوج 26577M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

القاضي عياض

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: شفشاون

التأهيلية

إقليم: تاونات 1690151603/09/13 19 سعيدة مجاهد
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 18530R)طهر السوق )البلدية

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

إقليم: وزانابن زهرإقليم: شفشاون 1716712503/09/13 18     سعيد عشير
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 15121K)وزان )البلدية

إقليم: ميدلتالحسن الثانيإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 1717960103/09/13 18 اليامني مولي 

ادريس

العلوم 

والتكنولوجيات 
03/09/13 11979V)ميدلت )البلدية

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: شفشاون 1718512303/09/13 18 كتان احلم
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13إلتحاق بالزوج 11574E)تيفلت )البلدية

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

الشيخ محمد المكي إقليم: شفشاون

الناصري

إقليم: تطوان 65545127/09/94 42 أحمد صــير
اللغة النجليزية

06/05/14 24733H)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد 

الزرقطوني

عمالة: سل الحسن الثانيإقليم: شفشاون 1693187103/09/13 28 القصري زكرياء
اللغة النجليزية

03/09/13 20910C)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة: طنجة - مولي رشيدإقليم: شفشاون

أصيل

1686001103/09/12 24 فؤاد الشامخ
اللغة النجليزية

03/09/12 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

الكريم الخطابي

إقليم: ورزازاتثا التأهيلية الرازيإقليم: شفشاون 1407437105/09/08 18 اولهري ابراهيم
اللغة النجليزية

03/09/13 21895Y)تازناخت )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

عمالة: أكادير  إدا اعدادية الرياضإقليم: شفشاون

وتنان

1692067403/09/13 18 الشاجيع عبد النبي
اللغة النجليزية

03/09/13 24770Yامسوان

الثانوية التأهيلية محمد 

الزرقطوني

إقليم: القنيطرةالميرة لل خديجةإقليم: شفشاون 1692928103/09/13 18 الشرقاوي عز الدين
اللغة النجليزية

03/09/13 25283Fلل ميمونة

الثانوية التأهيلية الشيخ 

محمد أصبان

إقليم: تطوانخديجة أم المؤمنينإقليم: شفشاون 1693215103/09/13 18 عبد العظيم هندا
اللغة النجليزية

03/09/13 05682A)تطوان )البلدية

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

عمالة: فاسابن عربيإقليم: شفشاون 1679254101/03/11 46 سعيدة الوالي
الجتماعيات

01/03/11 25310K)زواغة )المقاطعة

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

الثانوية التأهياية المير إقليم: شفشاون

مولي رشيد

إقليم: شفشاون 1550837101/01/10 40 ما مو مصطفي
الجتماعيات

05/09/11 06421D)شفشاون )البلدية

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

إقليم: صفرومحمد الفاسيإقليم: شفشاون 1679271301/03/11 36 نهاد منصوري
الجتماعيات

01/03/11 02446H)المنزل )البلدية

الثانوية التأهياية المير 

مولي رشيد

عمالة: فاسالقرويينإقليم: شفشاون 1591096526/07/10 34 الكبيطي بشرى
الجتماعيات

05/09/11 02261G)المرينيين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الوحدة الفريقية

عمالة: وجدة - ثا. إسليإقليم: شفشاون

أنكاد

1586319102/09/10 19 حنان أنجا
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 04407P)وجدة )البلدية

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

إقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيليةإقليم: شفشاون 1690138203/09/13 18 نعمان عائشة
الجتماعيات

03/09/13 25691Zكلز

الثانوية التأهيلية محمد 

الزرقطوني

إقليم: الخميساتالمختار السوسيإقليم: شفشاون 16913381103/09/13 18 البوخصيبي حادة
الجتماعيات

03/09/13 20511Uمعازيز

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

عمالة: مكناسالسلمإقليم: شفشاون 1587164101/01/10 52 أيت عبدا عزالدين
الرياضيات

01/01/10 25268P)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد 

الزرقطوني

ثانوية سيدي المخفي إقليم: شفشاون

العدادية

إقليم: تاونات 17240091102/09/14 12 مزوار سناء
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 20039Fسيدي المخفي

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

إقليم: تطوانالقرطبيإقليم: شفشاون 1592556201/03/11 37 الرحموني أمال
علوم الحياة 

والرض
01/03/11إلتحاق بالزوج 26414K)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

عمالة مقاطعات مولي إدريس الولإقليم: شفشاون

الدار البيضاء أنفا

1679260201/03/11 36 سرحاني فاطمة 

الزهراء

علوم الحياة 

والرض
01/03/11 01487R)أنفا )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الوحدة الفريقية

عمالة: طنجة - أبو العباس السبتيإقليم: شفشاون

أصيل

1591144126/07/10 35 المين نهى
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية العدادية 

الجبهة

عمالة: الصخيرات  محمد عابد الجابريإقليم: شفشاون

 - تمارة

1599656705/09/11 30 الحمياني اسماء
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 25327D)تمارة )البلدية

مدرسة يوسف بن 

تاشفين

عمالة: الصخيرات أبي بكر الرازيإقليم: شفشاون

 - تمارة

14065641205/09/08 46 الهام بومارت
العلوم القتصادية 

والتدبير
05/09/09 25273V)الصخيرات )البلدية

إقليم: تطوانجابر بن حيانإقليم: شفشاونم/م أغبال 1579824502/09/10 36 اسماعيل أقزبان
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/10 05677V)تطوان )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية التقنية 

الخوارزمي

ثانوية مولي رشيد إقليم: شفشاون

التأهيلية

إقليم: بني ملل 16910471003/09/13 28 سمية ناشط
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 07702W)قصبة تادلة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

السطيحة

إقليم: تطوانجابر بن حيانإقليم: شفشاون 1723362202/09/14 13 امبارش ابتسام
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/14إلتحاق بالزوج 05677V)تطوان )البلدية

م/م الفقيه المودن 

_علوي

عمالة: المضيق - أبي الربيع السبتيإقليم: شفشاون

الفنيدق

1720759702/09/14 12 هاجر اليسفي
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/14إلتحاق بالزوج 05680Y)الفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - المرابطينإقليم: شفشاونم/م لهرى

أصيل

1550675801/01/10 18 جريدة عبد السلم
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوجة 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهياية المير 

مولي رشيد

عمالة: المضيق - محمد السادسإقليم: شفشاون

الفنيدق

1592052326/07/10 36 أسماء الديبوني
التربية السلمية

05/09/11إلتحاق بالزوج 05679X)مرتيل )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد 

الزرقطوني

عمالة: سلالباتول الصبيحيإقليم: شفشاون 1689668203/09/13 18 البوشيخ مروان
التربية البدنية

03/09/13 25651F)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية محمد 

الزرقطوني

إقليم: النواصرالطيب الخمالإقليم: شفشاون 1690826103/09/13 18 سعداني مراد
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 24934B)دار بوعزة )البلدية

إقليم: مديونةابن بطوطةإقليم: شفشاونم/م إشرحان 1718397503/09/13 18 نادية الجديري
المعلوميات

03/09/13إلتحاق بالزوج 01881U)مديونة )البلدية

إقليم: خنيفرةالمنصور الدهبيإقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفي 16892731103/09/13 28 جواد كدجيك
الفلسفة

02/09/14 11987Dمولي بوعزة

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيليةإقليم: شفشاون 1689280103/09/13 18 بداوي سمير
الفلسفة

03/09/13 07708C)زاوية الشيخ )البلدية

عمالة: طنجة - المام الغزاليإقليم: فحص - انجرةالحمومي

أصيل

1116569116/09/97 90 المتوكل رشيد
اللغة العربية

05/09/03أقدمية 12 سنة 25312M)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - زينب النفزاويةإقليم: فحص - انجرةدوقشير

أصيل

1121622116/09/98 66 احمد نقوب
الفلسفة

06/09/09 15354N)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة: طنجة - مولي رشيدإقليم: فحص - انجرةالرمان

أصيل

1405069105/09/07 30 حبيبة أحيايوش
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة: طنجة - عبد ا الشفشاونيإقليم: فحص - انجرةالدشيشة

أصيل

1585214109/12/11 30 ليلى العافية
الفيزياء والكيمياء

09/12/11إلتحاق بالزوج 15190K)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: تطوانأبو بكر الصديقإقليم: فحص - انجرةعين بوخلفة 1549208102/09/09 23 عبد الرفيق العاقل 

حمدانو

الرياضيات
22/09/14إلتحاق بالزوجة 05416L)تطوان )البلدية

عمالة: طنجة - الحسن الثانيإقليم: فحص - انجرةدوقشير

أصيل

1718172402/09/13 19 الغرباوي سلمى
الفيزياء والكيمياء

02/09/13إلتحاق بالزوج 23225U)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - علل الفاسيإقليم: فحص - انجرةالدشيشة

أصيل

1717629103/09/13 16 العبدي هند
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/14إلتحاق بالزوج 15362X)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - المام الغزاليإقليم: فحص - انجرةدار قشانة

الفنيدق

1720936302/09/14 15 دليلة غلب
علوم الحياة 

والرض
03/09/14إلتحاق بالزوج 25513F)مرتيل )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - المرابطينإقليم: فحص - انجرةعين بوخلفة

أصيل

1720637102/09/14 12 فاطمة الزهراء 

القيسي

الجتماعيات
02/09/14إلتحاق بالزوج 26578N)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الحسن الثانيإقليم: فحص - انجرةأكنوان

أصيل

1157709116/09/99 99 عبد الرفيع زعنون
الفلسفة

16/09/99إلتحاق بالزوجة 23225U)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - مولي رشيدإقليم: فحص - انجرةبني واسين

أصيل

1116536116/09/97 82 محمد المين البقالي 

الطاهري

الجتماعيات
16/09/03إلتحاق بالزوجة 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة: طنجة - مولي رشيدإقليم: فحص - انجرةحسانة / المركز

أصيل

91095116/09/95 48 علي أدراع
الفلسفة

20/09/10 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

إقليم: فحص - الجوامعةإقليم: فحص - انجرةملوسة

انجرة

1046760116/09/96 40 أنس ابن عظيم
الترجمة

07/09/11 25253Yاجوامعة

إقليم: فحص - الجوامعةإقليم: فحص - انجرةالقصر الصغير

انجرة

1580657202/09/10 32 مريم الوهابي
اللغة الفرنسية

04/09/12 25253Yاجوامعة

عمالة: طنجة - الحنصاليإقليم: فحص - انجرةخميس أنجرة

أصيل

1593909105/09/11 22 زينب الزرع
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25649D)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أبو العباس السبتيإقليم: فحص - انجرةالدشيشة

أصيل

1717848103/09/13 16 فطيمة  الخمليشي
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/14إلتحاق بالزوج 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: طنجة - عبد ا الشفشاونيإقليم: فحص - انجرةالدشيشة

أصيل

1719091203/09/13 15 حسناء الروسي 

الخروف

علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 15190K)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التقنية القصر 

الصغير

عمالة: طنجة - الخوارزميإقليم: فحص - انجرة

أصيل

1723610102/09/14 12 حميوي هدى
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 20601S)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: فحص - الجوامعةإقليم: فحص - انجرةدار السلم

انجرة

1278851107/09/04 18 خالد   العاطفي
اللغة النجليزية

03/09/13 25253Yاجوامعة

عمالة: طنجة - عبد ا الشفشاونيإقليم: فحص - انجرةتاغرامت

أصيل

1689379103/09/13 18 سامية ابوزرة
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 15190K)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: تطوانتاقة عامرإقليم: فحص - انجرةخميس أنجرة 15911261226/07/10 36 لحسن بلعرب
الفيزياء والكيمياء

تبادل 08/12/10 19947Fبني يدر

عمالة: طنجة - بوخالفإقليم: فحص - انجرةالجوامعة

أصيل

1590259202/09/10 32 خديجة بنكعيرش
الفيزياء والكيمياء

04/09/12إلتحاق بالزوج 26230K)كزناية )البلدية

الثانوية التقنية القصر 

الصغير

عمالة: المضيق - المام الغزاليإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق

1679268601/03/11 21 بنعطية مونية
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 25513F)مرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - أبي الربيع السبتيإقليم: فحص - انجرةمولي عبد ا

الفنيدق

1588193102/09/10 28 حليم  اعجيل
التربية البدنية

03/09/13 05680Y)الفنيدق )البلدية

إقليم: فحص - مولي عبد اإقليم: فحص - انجرةدار السلم

انجرة

1157628116/09/99 54 محمد الروين
الفلسفة

05/09/07 25255Aالبحراويين

عمالة: فاسيوسف بن تاشفينإقليم: فحص - انجرةتاغرامت 1689287103/09/13 19 زقاقي الخنساء
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوج 01981C)أكدال )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

 وادي المخازن 

المركزية

إقليم: العرائشالمنصور الدهبيإقليم: العرائش 62893116/09/95 98 محمد ازعيمي
الفلسفة

06/09/04أقدمية 12 سنة 05976V)القصر الكبير )البلدية

مدرسة المعتمد بن 

عباد

إقليم: العرائشعلل الفاسيإقليم: العرائش 1121845216/09/98 94 لبنى الفاسي
اللغة العربية

06/09/01أقدمية 12 سنة 23609Lالعوامرة

م/م عمر بن الخطاب  

أولد عمران المركزية

إقليم: العرائشالمحمديةإقليم: العرائش 1177336106/09/00 90 زهير حمامة
العلوم القتصادية 

والتدبير
06/09/01أقدمية 12 سنة 05990K)القصر الكبير )البلدية

عمالة: الصخيرات مرس الخيرإقليم: العرائشطريق الرباط

 - تمارة

1113706316/09/97 50 مدوحي المصطفى
اللغة العربية

15/10/12 24185Mمرس الخير

م/م  إدريس  الول  

المركزية

عمالة: المضيق - محمد السادسإقليم: العرائش

الفنيدق

92616116/09/95 36 مصطفى الصحراوي
الترجمة

02/09/10إلتحاق بالزوجة 05679X)مرتيل )البلدية

إقليم: القنيطرةابن الهيثمإقليم: العرائشعلل الفاسي 1722523202/09/14 13 البوعزاوي خديجة
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 23807B)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية عباس إقليم: العرائشعلل الفاسي

العمراني

إقليم: مولي 

يعقوب

14047011205/09/07 19 تورية الجبوري
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 24723Xسبع رواضي

عمالة: سل موحى أوحمو الزيانيإقليم: العرائشوادي المخازن 1689645503/09/13 18 عنكوي حمزة
اللغة الفرنسية

03/09/13 23035M)حصين )المقاطعة

م/م حمان الفطواكي 

المركز

عمالة: طنجة - عبد الخالق الطريسإقليم: العرائش

أصيل

725291116/09/92 88 محمد سعيد 

الريحاني

اللغة النجليزية
16/09/01أقدمية 12 سنة 15340Y)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: العرائشعلل الفاسي 716885516/09/92 72 محمد بنعبو
اللغة النجليزية

07/09/04أقدمية 12 سنة 22646P)ويسلن )البلدية

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: العرائشالمحمدية

سليمان

1504049105/09/08 18 جوطي أريج
اللغة النجليزية

05/09/13 11203B)سيدي سليمان )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: العرائشوادي المخازن

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

15915521108/12/10 32 جامع كناي
الجتماعيات

25/09/12 25891Sتمسية

عمالة: الرباطالشريف الدريسيإقليم: العرائششعبان 1504112105/09/08 23  لمياء لخواتري
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 01119R)أكدال الرياض )المقاطعة

عمالة: الصخيرات بلل بن رباحإقليم: العرائشالمنصور الدهبي

 - تمارة

398248116/09/91 58 الحمدي علوي محمد 

المهدي

الرياضيات
05/09/08 23489F)تمارة )البلدية

عمالة: سلصلح الدين اليوبيإقليم: العرائشوادي المخازن 1598883405/09/11 32 لحسن أمزيل
الرياضيات

03/09/13 01292D)باب المريسة )المقاطعة

عمالة: سلالعلمة محمد الصبيحيإقليم: العرائشعبدالعالي بن شقرون 1546398401/01/10 28 ادريس بنسماعيل
الرياضيات

06/10/15 01296H)تابريكت )المقاطعة

إقليم: العرائشعبدالعالي بن شقرونإقليم: العرائشعلل الفاسي 1546497101/01/10 28 محسن غيلن
الرياضيات

03/09/13 18553R)العرائش )البلدية

عمالة: الرباطدار السلمإقليم: العرائشأحمد الراشدي 789491116/09/92 124 احمد الدريف
الفيزياء والكيمياء

16/09/92أقدمية 20 سنة 01124W)اليوسفية )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: سلالفقيه محمد الحمداويإقليم: العرائشالمنصور الدهبي 1679626901/03/11 39 التهامي لحياوي
الفيزياء والكيمياء

01/03/11إلتحاق بالزوجة 01297J)تابريكت )المقاطعة

عمالة: طنجة - الملك فهد بن عبد العزيزإقليم: العرائشأحمد الراشدي

أصيل

1723499402/09/14 13 حجيج ماجدلين
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 15353M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

إقليم: تطوانالقرطبيإقليم: العرائشطريق الرباط 743930116/09/93 64 عبد القادر طوالي
التربية البدنية

07/10/11 26414K)تطوان )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: العرائشالمحمدية 1689781803/09/13 18 زكريا يحيى زوريكي
التربية البدنية

03/09/13 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

إقليم: القنيطرةثانوية علل التازي التأهيليةإقليم: العرائشالمحمدية 1155593416/09/99 46 معمر ياسين
الفلسفة

02/09/10 11193Rسيدي علل التازي

عمالة مقاطعات عقبة بن نافعإقليم: العرائشالمنصور الدهبي

عين السبع الحي 

1586441202/09/10 36 فراح فتيحة
الفلسفة

02/09/10 01655Y)الصخور السوداء )المقاطعة

ثانوية محمد بن عبد الكريم إقليم: العرائشالمنصور الدهبي

الخطابي

إقليم: صفرو 1571125203/09/13 19 مليكة عميمي
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوج 25866P)صفرو )البلدية

عمالة: طنجة - المرابطينإقليم: العرائشطريق الرباط

أصيل

1585926402/09/10 18 عبد النلجي بنكيط
الفلسفة

03/09/13 26578N)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: القنيطرةابو حيان التوحيديإقليم: وزانم م العزابة 63442116/09/95 110 العربي لشكر
اللغة العربية

16/09/98أقدمية 12 سنة 24624P)القنيطرة )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية مولي رشيدإقليم: وزانم م 6نونبر 1406337705/09/08 28 رشيد  عربوش
اللغة العربية

03/09/13 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ إقليم: وزانعمر الخيام

محمد أصبان

إقليم: شفشاون 1585989302/09/10 28 احمد بوقديدة
اللغة العربية

03/09/13 24928Vتانقوب

إقليم: الفقيه بن ثانوية بئر انزرانإقليم: وزانعمر الخيام

صالح

1690027603/09/13 28 مينة أحبريش
اللغة العربية

03/09/13 07701V)الفقيه بن صالح )البلدية

ثانوية ازغيرة 

العدادية

إقليم: القنيطرةابن الثيرإقليم: وزان 16922261103/09/13 28 حباش يونس
اللغة العربية

03/09/13 23814Jعرباوة

عمالة: سل غانديإقليم: وزانم/م مولي إ سماعيل 1719069203/09/13 19 غالمي نجاة
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 20906Y)حصين )المقاطعة

ثانوية محمد الخامس 

التاهيلية

عمالة: طنجة - المام الغزاليإقليم: وزان

أصيل

1723555102/09/14 14 بهية اولد بريك
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 25312M)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: سلالعلمة محمد الصبيحيإقليم: وزانابن زهر 1276730205/09/03 70 محمد العلوي 

العبدلوي السعيدي

اللغة الفرنسية
03/09/08 01296H)تابريكت )المقاطعة

عمالة: طنجة - ابن بطوطةإقليم: وزانم م هرارة

أصيل

1307101106/09/03 64 عبد الرحيم الصامت
الترجمة

02/09/10 15333R)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة: فاسابن عربيإقليم: وزان 3 مارس 1285278107/09/05 51 هشام التواتي
اللغة الفرنسية

03/09/08إلتحاق بالزوجة 25310K)زواغة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: سلابي بكر القادريإقليم: وزانمعاد بن جبل 1446484905/09/07 46 بنزيدية ليلى
اللغة الفرنسية

02/09/10 25856D)باب المريسة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمثانوية أحدإقليم: وزانمعاد بن جبل 1446724105/09/07 46 لمقس ليلى
اللغة الفرنسية

03/09/10 15118G)سيدي قاسم )البلدية

إقليم: وزانابن زهرإقليم: وزانعمر الخيام 1543299102/09/09 42 البقدي أنس
اللغة الفرنسية

02/09/09 15121K)وزان )البلدية

عمالة: المضيق - الفقيه داودإقليم: وزان 3 مارس

الفنيدق

1543641202/09/09 42 الصافي حنان
اللغة الفرنسية

02/09/09 21287M)المضيق )البلدية

ثانوية محمد الخامس 

التاهيلية

ثانوية المام البخاري إقليم: وزان

التأهيلية

إقليم: تاونات 1119180516/09/98 38 محمد خلوقي
اللغة الفرنسية

03/09/13 26733Gامكانسة

ثانوية القاضي الطيب 

الزواقي العدادية

عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: وزان 1598081705/09/11 31 رجاء الداودي
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 18445Y)جنان الورد )المقاطعة

إقليم: وزانابن زهرإقليم: وزانمعاد بن جبل 1404716105/09/07 30 فاطمة المجاهد
اللغة الفرنسية

03/09/13 15121K)وزان )البلدية

إقليم: وزانابن زهرإقليم: وزانمقريصات 1593853102/09/11 30 سارة تومي
اللغة الفرنسية

02/09/11 15121K)وزان )البلدية

إقليم: القنيطرةالمير مولي الحسنإقليم: وزانمقريصات 1599161802/09/11 30 شاكر فاطمة 

الزهراء

اللغة الفرنسية
02/09/11 25284G)سوق الربعاء )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: وزانعمر الخيام

الدريسي

إقليم: شفشاون 14045901005/09/07 28 فاطمة  بوزياني
اللغة الفرنسية

03/09/13 24160K)شفشاون )البلدية

إقليم: تطوانعمر بن الخطابإقليم: وزانابن زهر 1546019401/01/10 28 جرميم محمد
اللغة الفرنسية

02/09/13 23170J)واد لو )البلدية

إقليم: تطوانالقرطبيإقليم: وزانابن زهر 1546755101/01/10 18 عمر لعزيز
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 26414K)تطوان )البلدية

ثانوية محمد الخامس 

التاهيلية

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: وزان 1723594102/09/14 12 الشريفة الشهب
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 11573D)تيفلت )البلدية

ثانوية المير مولي عبد ا إقليم: وزانسيدي بوصبر

التقنية

إقليم: سيدي قاسم 1724086102/09/14 13 محمد بلعناية
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 15117F)سيدي قاسم )البلدية

عمالة: سلالعلمة محمد الصبيحيإقليم: وزانمقريصات 1722061102/09/14 12 عادل كدار
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01296H)تابريكت )المقاطعة

إقليم: الحاجبعمر بن عبد العزيزإقليم: وزانمولي عبد ا الشريف 718217316/09/92 121 واديع مريم
اللغة السبانية

16/09/93إلتحاق بالزوج 21855E)اكوراي )البلدية

عمالة: طنجة - الملك فهد بن عبد العزيزإقليم: وزانمولي عبد ا الشريف

أصيل

1544586502/09/09 42 فاطمة الزهراء 

المطاعي

اللغة السبانية
02/09/09إلتحاق بالزوج 15353M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

 ثانوية أبي بكر الرازي 

العدادية

إقليم: القنيطرةطه حسينإقليم: وزان 77464123/11/94 116 رحمة غبالو
الجتماعيات

23/11/94أقدمية 20 سنة 11192P)القنيطرة )البلدية
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الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: وزانعمر الخيام

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1598850205/09/11 30 ابراهيم المساوي
الجتماعيات

05/09/11 25981Pلعجاجرة

عمالة: سل ابراهيم الموصليإقليم: وزانمقريصات 1679298701/01/12 18 مصطفى العزاني
الجتماعيات

03/09/13 25859G)تابريكت )المقاطعة

إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: وزانعلل الفاسي

سليمان

1689477103/09/13 18 ابتسام العواد
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 11202A)سيدي سليمان )البلدية

عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: وزانمولي عبد ا الشريف 1544050202/09/09 52 عبدالعزيز انفيسي
الرياضيات

02/09/09 26566A)زواغة )المقاطعة

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

عمالة: الصخيرات المنصور الدهبيإقليم: وزان

 - تمارة

1546206101/01/10 52 عبد القادر معطاوي
الرياضيات

01/01/10 24709G)عين العودة )البلدية

عمالة: سلعبد السلم عامرإقليم: وزانعمر الخيام 1587084101/01/10 52 الدريسي نعيمة
الرياضيات

01/01/10 24832R)تابريكت )المقاطعة

إقليم: وزانالقرطبيإقليم: وزانعبد الخالق الطريس 1587825102/09/10 36 بنمالك عبد الكريم
الرياضيات

02/09/10 15127S)وزان )البلدية

عمالة مقاطعات ابن رشدإقليم: وزانالقرطبي

ابن مسيك

1593739105/09/11 30 صدوق زينب
الرياضيات

05/09/11 01868E)ابن امسيك )المقاطعة

إقليم: العرائشعلل الفاسيإقليم: وزانمعاد بن جبل 1689422203/09/13 28 فرتوتي مليكة
الرياضيات

03/09/13 23609Lالعوامرة

إقليم: سيدي قاسمثانوية محمد الخامسإقليم: وزانموحى أو حمو الزياني 1691886103/09/13 28 امينة نيوى
الرياضيات

03/09/13 15124N)سيدي قاسم )البلدية

ثانوية محمد الخامس 

التاهيلية

إقليم: وزانمولي عبد ا الشريفإقليم: وزان 1546492101/01/10 18 ادريسى البوزيدى 

توفيق

الرياضيات
03/09/13 15126R)وزان )البلدية

 ثانوية أبي بكر الرازي 

العدادية

عمالة: المضيق - محمد السادسإقليم: وزان

الفنيدق

1692332103/09/13 18 فارس هاجر
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 05679X)مرتيل )البلدية

ثانوية محمد الخامس 

التاهيلية

عمالة: الصخيرات المهدي المنجرةإقليم: وزان

 - تمارة

1722471302/09/14 14 عبد الكريم 

المرنيسي

الفيزياء والكيمياء
02/09/14إلتحاق بالزوجة 26627S)عين عتيق )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: وزانمولي عبد ا الشريف 1125300416/09/98 64 رضوان بوتاغات
علوم الحياة 

والرض
05/09/07 15129Uاولد نوال

إقليم: وزانابن ياسينإقليم: وزانم م تملة 1407280205/09/08 46 عبد المنعم مبشور
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 26015B)وزان )البلدية

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية البساتينإقليم: وزانمقريصات

يعقوب

1586712502/09/10 37 هند معاشي
علوم الحياة 

والرض
02/09/10إلتحاق بالزوج 25980Nعين الشقف

ثانوية ازغيرة 

العدادية

عمالة: الصخيرات بلل بن رباحإقليم: وزان

 - تمارة

1679257101/03/11 37 طريشن مامة
علوم الحياة 

والرض
01/03/11إلتحاق بالزوج 23489F)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات المنصور الدهبيإقليم: وزانابن زهر

 - تمارة

1723350202/09/14 14 خديجة البوزيدي
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/14إلتحاق بالزوج 24709G)عين العودة )البلدية
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إقليم: وزانابن ياسينإقليم: وزانابن رشد 1409618107/10/06 60 إلهام الشبري
الفيزياء والكيمياء

07/10/06 26015B)وزان )البلدية

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

الثانوية التأهيلية إقليم: وزان

الخوارزمي

عمالة: المحمدية 1684971403/09/13 28 محمد قسيوي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25661Sالشللت

إقليم: وزانابن رشدإقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابي 1120599116/09/98 82 خالد الروام
التربية السلمية

06/09/04أقدمية 12 سنة 06417Zاسجن

إقليم: وزانمصمودةإقليم: وزانم م ادريس الثاني 1266464204/09/02 58 محسن اليرماني
التربية السلمية

17/09/10 26441Pمصمودة

عمالة: طنجة - الحنصاليإقليم: وزانمصمودة

أصيل

16789681001/03/11 20 الجغدال عبد الحكيم
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25649D)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية عمر بن جلون 

العدادية

إقليم: شفشاونالثانوية التقنية الخوارزميإقليم: وزان 1589333502/09/10 32 زكرياء الراشدي
العلوم 

والتكنولوجيات 
04/09/12 25533C)شفشاون )البلدية

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابن ماجةإقليم: وزانعلل الفاسي 1689289103/09/13 18 زينب لعسل
الفلسفة

03/09/13 22142S)أمزميز )البلدية

عمالة: الصخيرات المهدي المنجرةإقليم: وزانمعاد بن جبل

 - تمارة

1689301203/09/13 18 حجاجي ايمان
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوج 26627S)عين عتيق )البلدية

ثانوية محمد الخامس 

التاهيلية

عمالة مقاطعات محمد السادس أناسيإقليم: وزان

سيدي البرنوصي

1691472103/09/13 18 مونية العبيد
الفلسفة

03/09/13 19862N)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة: طنجة - بئر انزرانعمالة: طنجة - أصيلعبد ا إبراهيم

أصيل

1157712116/09/99 106 كريم بوبس
التربية السلمية

16/09/99أقدمية 12 سنة 26577M)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - عبد ا الشفشاونيعمالة: طنجة - أصيلالمستقبل

أصيل

739129116/09/93 94 محمد العربي ابن 

الهاشمي

التربية السلمية
16/09/00أقدمية 12 سنة 15190K)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - عبد ا الشفشاونيعمالة: طنجة - أصيلأحريق

أصيل

1121618316/09/98 92 خليل الطريبق 

المشيشي

اللغة العربية
02/10/00أقدمية 12 سنة 15190K)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - عبد المومن الموحديعمالة: طنجة - أصيلالواحة

أصيل

1181405106/09/00 90 منى الطالبي
اللغة الفرنسية

06/09/01أقدمية 12 سنة 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة

عمالة: طنجة - البديععمالة: طنجة - أصيلعبد ا إبراهيم

أصيل

55924316/09/94 88 محمد العربي 

بوصوف

الجتماعيات
تبادل 21/09/06 20081B)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - عبد ا إبراهيمعمالة: طنجة - أصيلالفتح

أصيل

89466416/09/95 88 الخليل الجعادي
الجتماعيات

تبادلأقدمية 12 سنة 16/09/01 20082C)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أبو العباس السبتيعمالة: طنجة - أصيلالمام علي

أصيل

1157531116/09/99 86 بثينة منصفي 

التمسماني

العلوم القتصادية 

والتدبير
07/10/04أقدمية 12 سنة 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: طنجة - الفتحعمالة: طنجة - أصيلعبد ا إبراهيم

أصيل

1118780316/09/98 72 نوال الحازمي
الجتماعيات

تبادلأقدمية 12 سنة 06/09/04 20083D)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - عبد ا إبراهيمعمالة: طنجة - أصيلالبديع

أصيل

1368065307/09/04 54 سمية أبوسير
العلوم القتصادية 

والتدبير
تبادل 03/09/13 20082C)بني مكادة )المقاطعة
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 الفقيه محمد بن أبي بكر عمالة: طنجة - أصيلالمام الصيلي

التطواني

عمالة: سل 840678301/12/94 42 ضريف الجيللي
اللغة العربية

07/09/09 01290B)بطانة )المقاطعة

عمالة: طنجة - المرابطينعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي

أصيل

1585175409/12/11 30 إكرام بوغللة
اللغة الفرنسية

09/12/11 26578N)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: الدريوشثا. مولي اسماعيلعمالة: طنجة - أصيلمجلو 1719608102/09/14 14 نجيب عللي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 21555D)الدريوش )البلدية

عمالة: طنجة - علل الفاسيعمالة: طنجة - أصيلعبد الكريم الخطيب

أصيل

746878116/09/93 116 يكوبي زينب
اللغة الفرنسية

16/09/94أقدمية 20 سنة 15362X)بني مكادة )المقاطعة

محمد بن عبد الكريم عمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيدي

الخطابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

288252116/09/86 108 ادريس بيراح
اللغة الفرنسية

16/09/99أقدمية 20 سنة 15338W)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: طنجة - الجامعيعمالة: طنجة - أصيلعبد ا إبراهيم

أصيل

707832116/09/92 108 البقالي الفضيلي 

أحمد

الرياضيات
16/09/02أقدمية 12 سنة 26118N)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة: طنجة - المام الغزاليعمالة: طنجة - أصيلالفتح

أصيل

1154239116/09/99 106 العلمي  إسارة
اللغة الفرنسية

16/09/99أقدمية 12 سنة 25312M)بني مكادة )المقاطعة

محمد بن عبد الكريم عمالة: طنجة - أصيلعبد ا إبراهيم

الخطابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1157516316/09/99 96 الحاتمي محمد هشام
التربية السلمية

16/09/99أقدمية 12 سنة 15338W)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: طنجة - المام الغزاليعمالة: طنجة - أصيلعبد ا إبراهيم

أصيل

1157609116/09/99 96 عزيز العسري
اللغة الفرنسية

16/09/99أقدمية 12 سنة 25312M)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - مولي رشيدعمالة: طنجة - أصيلعبد ا إبراهيم

أصيل

1116653116/09/97 92 أمال العطار
العلوم القتصادية 

والتدبير
16/09/00أقدمية 12 سنة 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أبو العباس السبتيعمالة: طنجة - أصيلأحريق

أصيل

1238137113/09/01 88 حميدة العروسي 

القشقوشي

العلوم القتصادية 

والتدبير
13/09/01أقدمية 12 سنة 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: طنجة - المام الغزاليعمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطاب

أصيل

1172868106/09/00 84  حبيبة الصرصري 

بطاش

اللغة الفرنسية
06/09/04أقدمية 12 سنة 25312M)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - المام الغزاليعمالة: طنجة - أصيلعبد ا إبراهيم

أصيل

1236685106/09/01 80 الوكيلي هند
اللغة الفرنسية

06/09/03أقدمية 12 سنة 25312M)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - بئر انزرانعمالة: طنجة - أصيلالمستقبل

أصيل

774350116/09/91 72 مومني عبد المجيد
اللغة الفرنسية

06/09/04أقدمية 12 سنة 26577M)بني مكادة )المقاطعة

محمد بن عبد الكريم عمالة: طنجة - أصيلأحمد بوكماخ

الخطابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1153513116/09/99 68 الباشا ناديا
اللغة الفرنسية

02/09/09 15338W)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: طنجة - ابن الخطيبعمالة: طنجة - أصيلالواحة

أصيل

1049208216/09/96 66 عبد السلم الفحصي
اللغة الفرنسية

28/09/11 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: طنجة - أبو بكر الرازيعمالة: طنجة - أصيلالواحة

أصيل

1235012213/09/01 66 ابتسام بن الطالب
اللغة الفرنسية

06/09/05 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: طنجة - المرابطينعمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلم

أصيل

1044494316/09/96 58 سعاد تزيلت
اللغة الفرنسية

27/09/11 26578N)بني مكادة )المقاطعة
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بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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عمالة: طنجة - عبد المومن الموحديعمالة: طنجة - أصيل الخلص

أصيل

1263806106/09/02 54 هند عمراني
اللغة الفرنسية

04/09/12 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة

عمالة: طنجة - بئر انزرانعمالة: طنجة - أصيلأحمد بوكماخ

أصيل

1267130308/10/02 54 أسماء حاري
اللغة الفرنسية

05/09/07 26577M)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - عبد المومن الموحديعمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدة

أصيل

1157700116/09/99 48 جمال مصباح
اللغة الفرنسية

03/10/11 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة

عمالة: فاسالمسيرةعمالة: طنجة - أصيلعبد المومن الموحدي 1589074702/09/10 31 بشرى بلعويسي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 24321K)جنان الورد )المقاطعة

إقليم: تطوانالمهدي بنونةعمالة: طنجة - أصيلزينب النفزاوية 1546230201/01/10 26 بن حيدة سميرة
اللغة الفرنسية

تبادل 03/09/13 05382Z)تطوان )البلدية

إقليم: النواصرمحمد الزرقطونيعمالة: طنجة - أصيلالحنصالي 1587093101/01/10 18 احميدوش حنان
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25342V)دار بوعزة )البلدية

عمالة: الصخيرات أبي هريرةعمالة: طنجة - أصيلعبد المومن الموحدي

 - تمارة

1690524803/09/13 28 زينب حمدوني
اللغة النجليزية

03/09/13 25506Yالمنزه

عمالة: سلالباتول الصبيحيعمالة: طنجة - أصيلالحسني 1692935803/09/13 28 شكير فدوى
اللغة النجليزية

03/09/13 25651F)باب المريسة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الحنصاليعمالة: طنجة - أصيلالمام الغزالي

أصيل

1592538101/03/11 18 عمر أجبار
اللغة النجليزية

03/09/13 25649D)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة: طنجة - المرابطينعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي

أصيل

60271216/09/94 102 الحسن العطار
اللغة العربية

06/09/00أقدمية 12 سنة 26578N)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: مكناسالزيتونعمالة: طنجة - أصيلأبو العباس السبتي 718439116/09/92 72 عبد العزيز رشيدي
الرياضيات

10/09/09 04094Z)مكناس )البلدية

عمالة: الصخيرات ابن رشدعمالة: طنجة - أصيلالمام الغزالي

 - تمارة

1439036208/01/07 60 مولي عبد ا 

فاقيهي

الرياضيات
05/09/11 01392M)تمارة )البلدية

عمالة مقاطعات مولي إدريس الولعمالة: طنجة - أصيلعبد المومن الموحدي

الدار البيضاء أنفا

1409632106/09/06 56 احمد الغندور
الرياضيات

03/09/13 01487R)أنفا )المقاطعة

إقليم: تطوانالمام الغزاليعمالة: طنجة - أصيلالمام الغزالي 1592483101/03/11 46 بوزيد أحمد
الرياضيات

01/03/11 05675T)تطوان )البلدية

إقليم: تطوانالشريف الدريسيعمالة: طنجة - أصيلالمام الغزالي 1592484101/03/11 46 أسماء اللبوع
الرياضيات

01/03/11 05676U)تطوان )البلدية

إقليم: تطوانجابر بن حيانعمالة: طنجة - أصيلعبد الخالق الطريس 1444363118/02/08 42 بنخنو سعيدة
الرياضيات

02/09/10 05677V)تطوان )البلدية

عمالة مقاطعة عثمان ابن عفانعمالة: طنجة - أصيلالمام الغزالي

عين الشق

1233178206/09/01 40 لكبير  الصافي
الرياضيات

05/09/11 01687H)عين الشق )المقاطعة

عمالة: طنجة - عبد المومن الموحديعمالة: طنجة - أصيلالحسن الثاني

أصيل

1546258101/01/10 26 الحمدوني عبد 

الرجمان

الرياضيات
02/09/13 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة
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إقليم: العرائشمولي محمد بن عبداعمالة: طنجة - أصيلوادي الذهب 1546500101/01/10 12 سرسيف كمال
الرياضيات

03/09/14إلتحاق بالزوجة 05989J)العرائش )البلدية

إقليم: تطوانجابر بن حيانعمالة: طنجة - أصيلعبد ا الشفشاوني 1723700102/09/14 12 خديجة الحداد
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 05677V)تطوان )البلدية

عمالة: طنجة - ابن الخطيبعمالة: طنجة - أصيلمولي إسماعيل

أصيل

326572121/09/87 124 بورفة ميمون
العلوم القتصادية 

والتدبير
16/09/92أقدمية 20 سنة 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

 ثانوية المام الغزالي عمالة: طنجة - أصيلعبد المومن الموحدي

التأهيلية

إقليم: سيدي بنور 1233200406/09/01 64 فرضي عبد الحق
الفيزياء والكيمياء

11/09/12 08737W)سيدي بنور )البلدية

إقليم: تطوانالقرطبيعمالة: طنجة - أصيلالحسن الثاني 1152802416/09/99 31 محمد يوسف  بن 

يوسف

الفيزياء والكيمياء
05/09/11إلتحاق بالزوجة 26414K)تطوان )البلدية

عمالة: سلالنهضةعمالة: طنجة - أصيلابن بطوطة 1679259701/03/11 20 صباح عرفة
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 01300M)باب المريسة )المقاطعة

عمالة: طنجة - سيدي ادريسعمالة: طنجة - أصيلمحمد المكي الناصري

أصيل

57594116/09/94 106 الخليل الطالبي
التربية السلمية

16/09/99أقدمية 12 سنة 26263W)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: تطوانالمام الغزاليعمالة: طنجة - أصيلالمام الغزالي 1585967102/09/10 36 بوعناني سميرة
الفلسفة

02/09/10إلتحاق بالزوج 05675T)تطوان )البلدية

عمالة: الرباطللعائشةعمالة: طنجة - أصيلالحسن الثاني 1599220105/09/11 30 خديجة الظافري
الفلسفة

05/09/11إلتحاق بالزوج 01122U)حسان )المقاطعة

عمالة مقاطعات عبد الكريم لحلوعمالة: طنجة - أصيلوادي الذهب

الدار البيضاء أنفا

1284548107/09/05 28 البهجة عادل
الفلسفة

02/09/13 01492W)المعاريف )المقاطعة

عمالة: سلصلح الدين اليوبيعمالة: طنجة - أصيلالخوارزمي 1689344603/09/13 28 فاطمة الهرموشي
الفلسفة

03/09/13 01292D)باب المريسة )المقاطعة

إقليم: تطوانخديجة أم المؤمنينعمالة: طنجة - أصيلابن بطوطة 1543638102/09/09 22 فاطمة الرحموني
الفلسفة

02/09/14إلتحاق بالزوج 05682A)تطوان )البلدية

إقليم: تطوان20 غشتإقليم: تطوانابن حزم 238244117/09/84 102 عبد الرحيم الشاهد
اللغة العربية

تبادلأقدمية 12 سنة 06/09/01 05664F)تطوان )البلدية

عمالة: طنجة - الملك فهد بن عبد العزيزإقليم: تطوانتازروت

أصيل

1306803304/09/03 62 زهير الحوزي
اللغة الفرنسية

05/09/07 15353M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

إقليم: تطوانابن حزمإقليم: تطوان20 غشت 1157568116/09/99 54 خيرون مريم
اللغة العربية

تبادل 05/04/11 05419P)تطوان )البلدية

إقليم: تطوانجابر بن حيانإقليم: تطوانالقلليين 288310116/09/86 114 مصطفى المريني
اللغة الفرنسية

06/09/00أقدمية 12 سنة 05677V)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - المام الغزاليإقليم: تطوانجابر بن حيان

الفنيدق

1152520116/09/99 94 بشرى الخلفوي
اللغة الفرنسية

11/09/00إلتحاق بالزوج 25513F)مرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - المام الغزاليإقليم: تطوانأزل

الفنيدق

238334317/09/84 90 لكماني عبد المجيد
اللغة الفرنسية

28/11/11 25513F)مرتيل )البلدية
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إقليم: تطوانسيدي طلحةإقليم: تطوانابن حزم 1116710116/09/97 86 إحسان الغلماني
اللغة الفرنسية

تبادلأقدمية 12 سنة 30/09/04 05405Z)تطوان )البلدية

إقليم: تطوانابن حزمإقليم: تطوانسيدي طلحة 141039116/09/81 78 محمد الخنوسي
اللغة الفرنسية

تبادل 30/04/13 05419P)تطوان )البلدية

إقليم: الحسيمةالمام مالكإقليم: تطوانالسيدة الحرة 1158500516/09/99 26 النشاط محمد
اللغة الفرنسية

02/09/15 06828W)الحسيمة )البلدية

عمالة: طنجة - زينب النفزاويةإقليم: تطوانالمهدي بنونة

أصيل

1585706103/09/10 24 أمينة زكرياء
اللغة الفرنسية

تبادل 03/09/13 15354N)طنجة المدينة )المقاطعة

محمد بن عبد الكريم إقليم: تطوانالقرطبي

الخطابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1410382106/09/06 22 هيات محمد رضا
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 15338W)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: المضيق - الفقيه داودإقليم: تطوانعمر بن الخطاب

الفنيدق

1543188102/09/09 52 باما منير
اللغة النجليزية

02/09/09 21287M)المضيق )البلدية

إقليم: تطوانقاسم الزهيريإقليم: تطوانعمر بن الخطاب 1543215102/09/09 42 بلهياض أيمن
اللغة النجليزية

02/09/09 26413J)تطوان )البلدية

الشيخ محمد المكي 

الناصري

عمالة: طنجة - مولي يوسفإقليم: تطوان

أصيل

1276785118/09/03 37 بن عودة سناء
اللغة النجليزية

12/12/10إلتحاق بالزوج 15355P)طنجة المدينة )المقاطعة

إقليم: تطوانالقرطبيإقليم: تطوان3 مارس 1687918104/09/12 24 التومي فدوى
اللغة النجليزية

04/09/12 26414K)تطوان )البلدية

الشيخ محمد المكي 

الناصري

عمالة: الصخيرات المام البخاريإقليم: تطوان

 - تمارة

1593775205/09/11 18 السباعي نوار
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوج 24606V)تمارة )البلدية

إقليم: بني مللثانوية الزيتون العداديةإقليم: تطوانمحمد السادس 1718389903/09/13 18 جمال اسماعيل
اللغة السبانية

تبادل 03/09/13 21224Uفم العنصر

إقليم: تطوانالندلسإقليم: تطوانابي بكر الرازي 749113116/09/93 84 عثمان المحبوب
الجتماعيات

تبادل 04/09/12 21285K)تطوان )البلدية

إقليم: تطوانابي بكر الرازيإقليم: تطوانالندلس 1235861106/09/01 60 سمير الداودي
الجتماعيات

تبادل 14/03/12 18723A)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - الفقيه داودإقليم: تطوانعمر بن الخطاب

الفنيدق

1590937226/07/10 14 توفيق أجانف
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 21287M)المضيق )البلدية

إقليم: تطوانابي بكر الرازيإقليم: تطوانابن سينا 1277400116/09/04 82 خالد بنعليلو
الفيزياء والكيمياء

تبادلأقدمية 12 سنة 16/09/04 18723A)تطوان )البلدية

إقليم: تطوانابن سيناإقليم: تطوانابي بكر الرازي 1277649107/09/04 44 الجناتي خالد
الفيزياء والكيمياء

تبادل 05/09/11 05669L)تطوان )البلدية

إقليم: فحص - خميس أنجرةإقليم: تطوانتاقة عامر

انجرة

1580567302/09/10 28 نزيهة المساتئ
الفيزياء والكيمياء

تبادل 04/09/12 21284Jأنجرة

عمالة: المضيق - المام الغزاليإقليم: تطوانطارق بن زياد

الفنيدق

1593338205/09/11 14 أمين جبار
الفلسفة

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25513F)مرتيل )البلدية
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عمالة: المضيق - أبي الربيع السبتي

الفنيدق

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطة 1691692203/09/13 18 هاجر اكنيز
اللغة العربية

11/11/13إلتحاق بالزوج 26520Aالساحل اولد احريز

عمالة: المضيق - بدر

الفنيدق

عمالة: المضيق - محمد السادس

الفنيدق

1116995116/09/97 96 ديكي إيمان
اللغة الفرنسية

16/09/99أقدمية 12 سنة 05679X)مرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - بن خلدون

الفنيدق

عمالة: المضيق - الفقيه داود

الفنيدق

1125266116/09/98 30 محمد العلمي
اللغة الفرنسية

05/09/11 21287M)المضيق )البلدية

عمالة: المضيق - أبي الربيع السبتي

الفنيدق

إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية 1407062105/09/08 26 حمداني جواد
اللغة النجليزية

02/09/15 07291Z)أزيلل )البلدية

عمالة: المضيق - ابن زيدون

الفنيدق

إقليم: تطوانأبو بكر الصديق 1408070107/09/05 25 نوار الشارفي
اللغة النجليزية

04/09/12إلتحاق بالزوج 05416L)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - عبد الرحيم بوعبيد

الفنيدق

إقليم: تطوانمحمد السادس 1239686106/09/01 64 فاطمة الزهرة 

الطويل

اللغة السبانية
تبادل 04/09/12 05388F)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - بن خلدون

الفنيدق

إقليم: تطوانالشريف الدريسي 1723726102/09/14 13 سمية البورماقي
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 05676U)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - عبد الخالق الطريس

الفنيدق

إقليم: تطوانالشريف الدريسي 1750365102/09/14 12 اقلينة بشرى
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 05676U)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - أبي الربيع السبتي

الفنيدق

إقليم: بولمانميسور المختلطة 1549034402/09/09 36 لحسن زريوح
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 08052B)ميسور )البلدية

عمالة: المضيق - المام الغزالي

الفنيدق

إقليم: تازةعقبة بن نافع 12640191104/09/02 29  عبد السلم أزغود
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوجة 16675Zبني لنث

عمالة: المضيق - أبي الربيع السبتي

الفنيدق

إقليم: تطوانالحسن الثاني 1689583103/09/13 18 سناء بنسعيد
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوج 05678W)تطوان )البلدية

18



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

02

عمالة: وجدة - ثا. لل أسماءإقليم: بركانالنهضة

أنكاد

1447179105/09/07 31  جميلة العمراوي
اللغة العربية

02/09/13إلتحاق بالزوج 04405M)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا العرويإقليم: بركانابن سينا

أنكاد

92232116/09/95 14 نشاط يحيى
اللغة العربية

18/09/14إلتحاق بالزوجة 26425X)وجدة )البلدية

عمالة: فاسبنسودةإقليم: بركانخالد بن الوليد 296439116/09/86 36 محمد عتو
اللغة الفرنسية

02/09/10إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

ثانوية السعيدية 

التأهيلية

عمالة: وجدة - ثا. القاضي ابن العربيإقليم: بركان

أنكاد

1445208120/02/08 22 عمر العثماني
اللغة النجليزية

01/09/14إلتحاق بالزوجة 24106B)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا العرويإقليم: بركانملوية

أنكاد

1724442102/09/14 12 الطواف فاطمة 

الزهراء

اللغة النجليزية
02/09/14إلتحاق بالزوج 26425X)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. الشريف الدريسيإقليم: بركانابن بطوطة

أنكاد

1444952125/02/08 18 حليمة العبادي
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 04409S)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عمر بن عبد العزيزإقليم: بركانالقدس

أنكاد

1152061116/09/99 84 الميلود مباركي
الرياضيات

04/09/02أقدمية 12 سنة 04398E)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد المومنإقليم: بركانالنهضة

أنكاد

55309116/09/94 50 مصطفى بولغشى
الرياضيات

02/09/13 04400G)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. إسليإقليم: بركانابن بطوطة

أنكاد

1542874106/04/09 38 بوصطيلة جمال
الرياضيات

03/09/13 04407P)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا العرويإقليم: بركانخالد بن الوليد

أنكاد

1545767101/01/10 36 الهام شكيلو
الرياضيات

03/09/13 26425X)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. معاذ بن جبلإقليم: بركانالليمون

أنكاد

1599056105/09/11 32 بريشي إكرام
الرياضيات

03/09/13 26554M)وجدة )البلدية

إقليم: بولمانمولي الحسنإقليم: بركانملوية 1599321305/09/11 30 البوطاهري توفيق
الفلسفة

19/09/11 25894V)ميسور )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. السلمإقليم: بركانأبي الخير

أنكاد

1691463103/09/13 19 دين  إيمان
الفلسفة

04/09/13إلتحاق بالزوج 04408R)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. محمد السادسإقليم: بركانأبي الخير

أنكاد

297049116/09/86 106 شومان أحميدة
الترجمة

16/09/99أقدمية 12 سنة 04379J)وجدة )البلدية

إقليم: تازةالصنوبرإقليم: الدريوشثانوية الكندي 1593475505/09/11 31 سناء لوكيلي
اللغة العربية

05/09/11إلتحاق بالزوج 24866Cبوشفاعة

الثانوية الثأهيلية ظهار بن إقليم: الدريوشثا. مولي اسماعيل

عياد

إقليم: شفشاون 17235701002/09/14 14 خشنة المختار
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26327R)شفشاون )البلدية

المدرسة الجماعتية 

اجطـي

إقليم: إفرانثانوية ميشليفن التاهيليةإقليم: الدريوش 1049022816/09/96 100 بنغانم عبدالعالي
اللغة الفرنسية

16/09/98أقدمية 12 سنة 25259E)ازرو )البلدية

19



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: القنيطرةالمير مولي الحسنإقليم: الدريوشثا. تفرسيت 1596765228/10/11 30 فاطمة ناصف
اللغة الفرنسية

21/11/11 25284G)سوق الربعاء )البلدية

إقليم: بركانثانوية السعيدية التأهيليةإقليم: الدريوشثا. بودينار 1691557503/09/13 18 نادية بكبوطي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26416M)السعيدية )البلدية

إقليم: بركانأبي الخيرإقليم: الدريوشثا. بودينار 1691577403/09/13 18 سناء التازي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 04674E)بركان )البلدية

إقليم: بركانثانوية السعيدية التأهيليةإقليم: الدريوشثا. بودينار 1686974604/09/12 34 الدقي رجاء
اللغة النجليزية

04/09/12 26416M)السعيدية )البلدية

إقليم: تطوانعمر بن الخطابإقليم: الدريوشثا. محمد السادس 1690081103/09/13 28 عادل عمراني
اللغة النجليزية

03/09/13 23170J)واد لو )البلدية

إقليم: النواصرعلل بن عبد اإقليم: الدريوشثا. محمد السادس 1204111303/09/13 18 ياسين مخلوف
اللغة النجليزية

03/09/13 18573M)النواصر )البلدية

الثانوية العدادية 

قسيطة

إقليم: القنيطرةعبد المالك السعديإقليم: الدريوش 1331187103/09/13 18 بوحوت نجيب
اللغة النجليزية

03/09/13 11197V)القنيطرة )البلدية

إقليم: جرادةثانوية القدس التأهيليةإقليم: الدريوشإع عين الزهرة 1545158502/09/09 18 البراهيمي  هشام
اللغة النجليزية

03/09/13 22267C)تويسيت )البلدية

إقليم: تازةتاهلةإقليم: الدريوشثا. تفرسيت 16901101005/08/13 18 عبد الحفيظ مكيك
اللغة النجليزية

03/09/13 16689P)تاهلة )البلدية

إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: الدريوشثا. مولي اسماعيل 1690535303/09/13 18 صالحاوي يوسف
اللغة النجليزية

03/09/13 11576G)الخميسات )البلدية

عمالة مقاطعات ولدةإقليم: الدريوشثا. محمد السادس

سيدي البرنوصي

1589703402/09/10 36 ميلود البحديدي
اللغة السبانية

02/09/10 25780W)سيدي مومن )المقاطعة

إقليم: وزانعمر الخيامإقليم: الدريوشثانوية الكندي 1689649103/09/13 28 الزغاري عبد الغفور
الجتماعيات

03/09/13 22092Mتروال

عمالة: طنجة - أبو بكر الرازيإقليم: الدريوشثا. بودينار

أصيل

16895501403/09/13 18 عادل الفروج
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: طنجة - بئر انزرانإقليم: الدريوشثا. تمسمان

أصيل

16895631403/09/13 18   بلل الهرموش
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 26577M)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - أبو العباس السبتيإقليم: الدريوشثا. بودينار

أصيل

17234621102/09/14 12 الحداد خالد
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

إقليم: الحسيمةالخوارزميإقليم: الدريوشم م النهضة 1122747116/09/98 102 المحراوي علي
الرياضيات

06/09/00أقدمية 12 سنة 06829X)بني بوعياش )البلدية

عمالة: فاسعبد الخالق الطرسإقليم: الدريوشثا. تفرسيت 1586403102/09/10 46 عبد الواحد الصبار
الرياضيات

02/09/10 26077U)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية 

قسيطة

عمالة: مكناسعمر بن الخطابإقليم: الدريوش 1586892102/09/10 46 هجار رحيوي
الرياضيات

02/09/10 04095A)مكناس )البلدية
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إقليم: فحص - تاغرامتإقليم: الدريوشثا. بودينار

انجرة

15939041305/09/11 30 محمد بلل ازللي
الرياضيات

05/09/11 24424Xتغرامت

إقليم: الحاجب16  نونبرإقليم: الدريوشإع. ابن بطوطة 1599256105/09/11 30 اناس الدريوش
الرياضيات

05/09/11 23475Rأيت بوبيدمان

إقليم: تطوانجابر بن حيانإقليم: الدريوشإع. تروكوت 1542638106/04/09 40 إلهام جبار
الفيزياء والكيمياء

29/09/10إلتحاق بالزوج 05677V)تطوان )البلدية

 ثانوية المام الغزالي إقليم: الدريوشإع عين الزهرة

التأهيلية

إقليم: سيدي بنور 1684914403/09/13 18 ايوب شبيب
العلوم 

والتكنولوجيات 
03/09/13 08737W)سيدي بنور )البلدية

إقليم: تاوريرتلقمان الحكيمإقليم: الدريوشثا. بودينار 1723742902/09/14 13 عزيز عياشي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 04446G)تاوريرت )البلدية

الثانوية العدادية 

قسيطة

إقليم: القنيطرةسيدي عيسىإقليم: الدريوش 1592428801/03/11 46 عبد الصماد المساتي
التربية السلمية

01/03/11 11204C)سوق الربعاء )البلدية

إقليم: العرائشالليكسوسإقليم: الدريوشثا. مولي اسماعيل 15897191402/09/10 40 هشام الراضي
المعلوميات

03/09/13 26243Zالساحل

إقليم: الحسيمةثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: الدريوشثا. بودينار 1689911103/09/13 28 ابتسام افاسي
المعلوميات

03/09/13 26428A)امزورن )البلدية

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطةإقليم: الدريوشثا. محمد السادس 16909861603/09/13 18 المهدي اشويط
المعلوميات

03/09/13 26520Aالساحل اولد احريز

إقليم: الناضورابن سيناإقليم: الدريوشثا. تمسمان 1689629203/09/13 18 اليوسفي محمد
الفلسفة

03/09/13 12732N)ازغنغان )البلدية

إقليم: بركانالنهضةإقليم: الدريوشثا. بودينار 1691449503/09/13 18 مصطفى الدريسي
الفلسفة

03/09/13 04676G)احفير )البلدية

ثانوية تاوجطات الجديدة إقليم: الدريوشثا. مولي اسماعيل

التأهيلية

إقليم: الحاجب 1724277302/09/14 12 الراجي محمد
الفلسفة

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26552K)عين تاوجطات )البلدية

إقليم: بركانالنهضةإقليم: فجيجمولي رشيد 1118549416/09/98 76 مريمي عيسى
اللغة العربية

07/09/05 04676G)احفير )البلدية

ثانوية المام البخاري إقليم: فجيجمولي رشيد

التأهيلية

إقليم: تاونات 15863011102/09/10 36 الدريسي البوزيدي  

خالد

اللغة العربية
02/09/10 26733Gامكانسة

إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: فجيجالقاضي عياض 1591370426/07/10 36 محمد اهريمش
اللغة العربية

02/11/10 15115D)دار الكداري )البلدية

ثانوية محمد عابد 

الجابري التقنية

عمالة: مكناسالسلمإقليم: فجيج 1596679123/12/11 33 الزيلة عائشة
اللغة الفرنسية

23/12/11إلتحاق بالزوج 25268P)مكناس )البلدية

ثانوية محمد عابد 

الجابري التقنية

الثانوية التأهيلية عباس إقليم: فجيج

العمراني

إقليم: مولي 

يعقوب

1596681718/11/11 31 الدرقاوي خولة
اللغة الفرنسية

18/11/11إلتحاق بالزوج 24723Xسبع رواضي

إقليم: تاوريرتالفتحإقليم: فجيجابن خلدون 1684766103/09/13 28 بوعمامة عبد الله
اللغة الفرنسية

03/09/13 04677H)تاوريرت )البلدية
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية محمد عابد 

الجابري التقنية

إقليم: تاوناتثانوية خللفة العداديةإقليم: فجيج 16900001603/09/13 28 أسماء افطيمي
اللغة الفرنسية

03/09/13 22682Dاخللفة

إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحةإقليم: فجيجحمان الفطواكي 1689625903/09/13 18 وفاء شقور
اللغة الفرنسية

03/09/13 26325Nاسطيحة

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: فجيجالخوارزمي

السوسي

إقليم: الحوز 1690298303/09/13 18 الدجيمي عبد المنعم
اللغة النجليزية

03/09/13 26581Sأوريكة

إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: فجيجابن البناء المراكشي 1690319503/09/13 18 ساكن عبد الحكيم
اللغة النجليزية

03/09/13 03228H)امنتانوت )البلدية

عمالة: الصخيرات عبدالعزيز مزيان بلفقيهإقليم: فجيجالخوارزمي

 - تمارة

1690521203/09/13 18 عبد الغفور الكامل
اللغة النجليزية

03/09/13 26265Yسيدي يحيى زعير

إقليم: الفقيه بن ثانوية بئر انزرانإقليم: فجيجالقاضي عياض

صالح

1690947903/09/13 18 صابر محمد
اللغة النجليزية

03/09/13 07701V)الفقيه بن صالح )البلدية

إقليم: القنيطرةابن عبادإقليم: فجيجالمام البخاري 393818104/12/90 138 جابري محمد
الجتماعيات

05/10/91أقدمية 20 سنة 11173U)القنيطرة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المتنبيإقليم: فجيجمولي رشيد

أنكاد

55163125/10/90 134 محمد   مولودي
الجتماعيات

16/09/94أقدمية 20 سنة 04291N)وجدة )البلدية

عمالة: مكناسالمام الغزاليإقليم: فجيجبئر أنزران 1049477116/09/96 92 داودي احماد
الجتماعيات

14/11/09 03950T)مكناس )البلدية

إقليم: ورزازاتثا انوال التأهيليةإقليم: فجيجالخوارزمي 1689172203/09/13 28 داود ملل
الجتماعيات

03/09/13 26514U)ورزازات )البلدية

إقليم: جرسيفالزرقطونيإقليم: فجيجحمان الفطواكي 1690440203/09/13 28 معاذ أقشار
الجتماعيات

03/09/13 16688N)جرسيف )البلدية

عمالة: طنجة - الخوارزميإقليم: فجيجالخوارزمي

أصيل

1689564803/09/13 19 بنادي يوسف
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 20601S)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الجديدة

عمالة: وجدة - ثا. القاضي ابن العربيإقليم: فجيج

أنكاد

1690445103/09/13 18 بندودة عبد الكريم
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 24106B)وجدة )البلدية

عمالة: الرباطابي بكر الصديقإقليم: فجيجابن البناء المراكشي 1691339903/09/13 18 ميرة يوسف
الجتماعيات

03/09/13 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: مكناسأناسيإقليم: فجيجالخوارزمي 1586545102/09/10 46 هشام عبدالعزيز
الرياضيات

02/09/10 26026N)مكناس )البلدية

عمالة: فاسإبن رشدإقليم: فجيجالخوارزمي 1689939103/09/13 19 جناتي ادريسي 

بوجمعة

الرياضيات
03/09/13إلتحاق بالزوجة 01987J)سايس )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبيإقليم: فجيجحمان الفطواكي 16893161403/09/13 18 هدي أحمد
الرياضيات

03/09/13 23816Lعين الدفالي

إقليم: بركانخالد بن الوليدإقليم: فجيجحمان الفطواكي 1719524301/11/13 18 خلفاوي أمين
الرياضيات

01/11/13 25307G سيدي سليمان - الشراعة

)البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: الرشيديةالميرة لل سلمىإقليم: فجيجالخوارزمي 1410480706/09/06 60 اكريم نصيرة
علوم الحياة 

والرض
06/09/06 20620M مولي علي الشريف

)البلدية(

الثانوية التأهيلية 

الجديدة

إقليم: الناضورحسان بن ثابتإقليم: فجيج 14464361105/09/07 54 ازواغ مليكة
علوم الحياة 

والرض
05/09/07 12751J)زايو )البلدية

إقليم: وزانمولي عبد ا الشريفإقليم: فجيجحمان الفطواكي 1589476602/09/10 46 عزيز قويد
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 15126R)وزان )البلدية

إقليم: تاوريرتصلح الدين اليوبيإقليم: فجيجمولي رشيد 1591356926/07/10 46 فهيم   الزناكي
علوم الحياة 

والرض
02/11/10 04678J)تاوريرت )البلدية

إقليم: العرائشالليكسوسإقليم: فجيجابن البناء المراكشي 17239041502/09/14 13 الحبوسي معاد
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 26243Zالساحل

ثانوية محمد عابد 

الجابري التقنية

إقليم: تارودانتالثانوية التاهيلية التقنيةإقليم: فجيج 1545561604/12/09 48 المكي   ابومزوغ
العلوم القتصادية 

والتدبير
05/09/11 26233N)تارودانت )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبيإقليم: فجيجحمان الفطواكي 16903441103/09/13 28 شهيد خليل
التربية السلمية

03/09/13 23816Lعين الدفالي

إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحةإقليم: فجيجالقاضي عياض 16913641703/09/13 28 بنحمو محمد
التربية السلمية

03/09/13 26325Nاسطيحة

إقليم: الناضورحسان بن ثابتإقليم: فجيجلمضل 1717437103/09/13 18 الشايط عبد القادر
التربية السلمية

03/09/13 12751J)زايو )البلدية

إقليم: تاوناتثانوية خللفة العداديةإقليم: فجيجالخوارزمي 16907841703/09/13 28 الخمسي الخمار
التربية البدنية

03/09/13 22682Dاخللفة

عمالة مقاطعات المعتمد بن عبادإقليم: فجيجابن البناء المراكشي

ابن مسيك

1689742203/09/13 18 مفضال حاتم
التربية البدنية

03/09/13 24334Z)سباتة )المقاطعة

إقليم: الخميساتمحمد السادسإقليم: فجيجمولي رشيد 15857031502/09/10 36 محسن عبد الرماة
المعلوميات

02/09/10 11580Lأولماس

ثانوية محمد عابد 

الجابري التقنية

إقليم: سيدي قاسمثانوي محمد الزرقطونيإقليم: فجيج 15933711205/09/11 30 كرومي معاد
المعلوميات

05/09/11 15106U)جرف الملحة )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد إقليم: فجيجالقاضي عياض

الزرقطوني

إقليم: شفشاون 16892671103/09/13 28 ازويتيني خالد
الفلسفة

03/09/13 21606Jبني رزين

إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابيإقليم: فجيجمولي رشيد 1689419403/09/13 18 النجاعي رضوان
الفلسفة

03/09/13 15122L)احد كورت )البلدية

إقليم: آسفيالخوارزميإقليم: فجيجالقاضي عياض 1690196103/09/13 18 الشدادي عزالدين
الفلسفة

03/09/13 14004W)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الجديدة

إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروجإقليم: فجيج 1691417103/09/13 18 الزنبوع عادل
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوجة 14648W)البروج )البلدية

عمالة: طنجة - الملك فهد بن عبد العزيزإقليم: فجيجالقاضي عياض

أصيل

1691448303/09/13 18 الحجوجي مصطفى
الفلسفة

03/09/13 15353M)الشرف  مغوغة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية محمد عابد 

الجابري التقنية

إقليم: كلميمالتميز التقنيةإقليم: فجيج 1691122103/09/13 18 أنوار تشاكو
العلوم 

والتكنولوجيات 
03/09/13 24651U)كلميم )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد المومنإقليم: جرسيفابن سينا

أنكاد

1438327108/01/07 49 العربي صمرى
اللغة العربية

19/11/08إلتحاق بالزوج 04400G)وجدة )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوي محمد الزرقطونيإقليم: جرسيفالمستقبل 1592159101/03/11 36 عبلة الجملي
اللغة العربية

01/03/11إلتحاق بالزوج 15106U)جرف الملحة )البلدية

إقليم: إفرانطارق بن زيادإقليم: جرسيفالنهضة 1591333126/07/10 18 بوعزة لطيفة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 10790C)ازرو )البلدية

إقليم: خريبكةالمختار   السوسيإقليم: جرسيفمزكيتام المركز 1719353704/09/13 19 فاطمة الزهراء 

زروق

علوم الحياة 

والرض
04/09/13إلتحاق بالزوج 12264E)وادي زم )البلدية

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزيةإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 1717587303/09/13 18 الدريسي صفية
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 25518L)المنارة )المقاطعة

عمالة مقاطعات المختار السوسيإقليم: جرسيفالمستقبل

سيدي البرنوصي

1690950503/09/13 18 السالمي لطيفة
اللغة النجليزية

03/09/13 01759L)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة: فاسمولي سليمانإقليم: جرسيفابن سينا 1171825210/09/01 72 كريمة الثعلبي
الجتماعيات

07/09/04أقدمية 12 سنة 01980B)أكدال )المقاطعة

عمالة: مكناسابن الهيثمإقليم: جرسيفابن سينا 1051793316/09/97 94 محمد لطرش
الرياضيات

04/09/02أقدمية 12 سنة 04093Y)مكناس )البلدية

عمالة: فاسابن عربيإقليم: جرسيفالزرقطوني 1410594406/09/06 58 الحسين مستعد
الرياضيات

02/09/09 25310K)زواغة )المقاطعة

إقليم: الناضورابن الهيثمإقليم: جرسيفالزرقطوني 1690489303/09/13 18 عبد العزيز بوضلب
الرياضيات

03/09/13 12757R)العروي )البلدية

إقليم: الصويرةأركانإقليم: جرسيفالدريسي 1438873504/01/07 60 الرموش حيات
علوم الحياة 

والرض
04/01/07 22261W)تمنار )البلدية

عمالة: فاسعبد الرحيم بوعبيدإقليم: جرسيفالحسن الداخل 375617516/09/89 146 سعيد زمزامي
الفيزياء والكيمياء

16/09/89أقدمية 20 سنة 26564Y)سايس )المقاطعة

إقليم: ميدلتزايدةإقليم: جرسيفالتوميات 1591494608/12/10 46 يــــــعوب  عـــمـــر
الفيزياء والكيمياء

08/12/10 18476Gزايدة

إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: جرسيفالزرقطوني 1723195102/09/14 12 أمل قشيقش
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوج 07704Y)بني ملل )البلدية

عمالة: فاسصلح الدين اليوبيإقليم: جرسيفالزرقطوني 80216104/10/94 116 لطيفة الخمليشي
الفلسفة

04/10/94أقدمية 20 سنة 01966L)أكدال )المقاطعة

عمالة: مكناسحمان الفطواكيإقليم: جرسيفابن سينا 1046422316/09/96 58 فوزية اعراب
الفلسفة

07/09/08 21490H)مكناس )البلدية

ثانوية عمر بن جلون 

العدادية

عمالة: وجدة - ثا. عبد المومنإقليم: جرادة

أنكاد

840680102/11/93 118 الزهرة رشدي
اللغة الفرنسية

14/01/97أقدمية 20 سنة 04400G)وجدة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية جابر بن حيان 

التأهيلية

إقليم: القنيطرةطه حسينإقليم: جرادة 1051385116/09/97 104 العمراوي لحسن
اللغة النجليزية

16/09/97أقدمية 12 سنة 11192P)القنيطرة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. وادي الذهبإقليم: جرادةثانوية القدس التأهيلية

أنكاد

1277053105/09/03 41 طاهري يمينة
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 04402J)وجدة )البلدية

إقليم: بولمانميسور المختلطةإقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية 1724471102/09/14 12 براهمي بلل
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 08052B)ميسور )البلدية

إقليم: الرشيديةالميرة لل سلمىإقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية 1505006105/09/08 26 عبد الغني بوعلي
الجتماعيات

02/09/15 20620M مولي علي الشريف

)البلدية(

ثانوية جابر بن حيان 

التأهيلية

عمالة: وجدة - ثا. زيري بن عطيةإقليم: جرادة

أنكاد

57084116/09/94 52 طويل العيد
الرياضيات

14/09/11 04399F)وجدة )البلدية

ثانوية ابن خلدون 

التأهيلية

إقليم: بركانالنهضةإقليم: جرادة 1546408401/01/10 18 هشام بنبريك
الرياضيات

03/09/13 04676G)احفير )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا العرويإقليم: جرادةثانوية القدس التأهيلية

أنكاد

365386116/09/89 137 بوعزاوي عبد ا
علوم الحياة 

والرض
16/09/89إلتحاق بالزوجة 26425X)وجدة )البلدية

ثانوية عمر بن جلون 

العدادية

إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: جرادة 1692861203/09/13 18 بوزكري جامع
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 17292Vسيدي موسى الحمري

إقليم: الحاجب16  نونبرإقليم: جرادةثانوية القدس التأهيلية 14107421206/09/06 70 مولي يوسف 

صوصي علوي

المعلوميات
06/09/06 23475Rأيت بوبيدمان

عمالة: المحمديةبني يخلفإقليم: جرادةثانوية القدس التأهيلية 1690216303/09/13 18 محفوظ طارق
الفلسفة

03/09/13 22280Sبني يخلف

عمالة: وجدة - ثا. وادي الذهبإقليم: الناضورطه حسين

أنكاد

1438324108/01/07 45 غماري جميلة
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 04402J)وجدة )البلدية

إقليم: الناضورابن الهيثمإقليم: الناضورم/م إيموساتن 1367172207/09/04 28 بوعزة محمد
اللغة العربية

03/09/13 12757R)العروي )البلدية

إقليم: بركانالنهضةإقليم: الناضورعلل الفاسي2 333981116/09/88 138 بنيونس العساوي
اللغة الفرنسية

16/09/94أقدمية 20 سنة 04676G)احفير )البلدية

عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: الناضورابن الهيثم 1279628207/09/04 32 ليلى جراف
اللغة الفرنسية

29/09/11إلتحاق بالزوج 22745X)زواغة )المقاطعة

إقليم: الناضورالمنطقة الصناعيةإقليم: الناضورالزرقطوني 1408084107/09/05 46 سفيان الحدوشي
اللغة النجليزية

05/10/09 26253K)سلوان )البلدية

إقليم: الناضورالشريف محمد أمزيانإقليم: الناضورابن الهيثم 1586476102/09/10 46 امين غازي
اللغة النجليزية

02/09/10 12730L)الناضور )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الخوارزميإقليم: الناضورحسان بن ثابت

صالح

1545765801/09/09 44 سلم رشيد
اللغة النجليزية

03/09/13 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

إقليم: الناضورابن سيناإقليم: الناضورثانوية فرخانة التأهيلية 1679376101/01/11 30 أولد  علي  عماد
اللغة النجليزية

03/09/13 12732N)ازغنغان )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: سل أحمد شوقيإقليم: الناضورابن سينا 1690534107/08/13 28 أبومراض مليكة
اللغة النجليزية

03/09/13 20911D)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

المطار التقنية

إقليم: الحسيمةالريفإقليم: الناضور 1546628201/01/10 18 بلحاج محمد
اللغة النجليزية

03/09/13 25196L)أجدير )البلدية

ثانوية عثمان بن عفان 

التاهيلية

إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: الناضور 1689129403/09/13 18 بنرخلة يوسف
اللغة النجليزية

03/09/13 14010C)الشماعية )البلدية

إقليم: الناضورالفيضإقليم: الناضورثانوية فرخانة التأهيلية 1690078103/09/13 18 محمد عقيل
اللغة النجليزية

03/09/13 12747E)الناضور )البلدية

إقليم: فحص - دار السلمإقليم: الناضورابن سينا

انجرة

1689543807/08/13 19 العوني مريم
اللغة السبانية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26016Cملوسة

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا العرويإقليم: الناضورم/م بويخباش

أنكاد

91706116/09/95 104 صلح الدين بالعربي
الجتماعيات

06/09/01أقدمية 12 سنة 26425X)وجدة )البلدية

إقليم: الحسيمةثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: الناضورالفيض 1401417101/01/06 26 محمد ابن القاضي
الجتماعيات

02/09/15 26428A)امزورن )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. لل أسماءإقليم: الناضورحسان بن ثابت

أنكاد

1444964122/02/08 21 رحمة بنعلي
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 04405M)وجدة )البلدية

إقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيليةإقليم: الناضورطه حسين 1690142903/09/13 18 لمياء الصبور
الجتماعيات

03/09/13 21797Sعين عائشة

إقليم: بركانالقدسإقليم: الناضورابن الهيثم 363093116/09/89 126 محمد العموري
الرياضيات

16/09/94أقدمية 20 سنة 04656K)بركان )البلدية

إقليم: صفرومحمد السادسإقليم: الناضورمحمد الخامس 1586792402/09/10 44 عبد الله متوكيل
الرياضيات

26/09/11 02448K)إيموزار كندر )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المهدي بنبركةإقليم: الناضورابن سينا

أنكاد

1593302105/09/11 40 إبراهيمي كوثر
الرياضيات

05/09/11 04403K)وجدة )البلدية

عمالة: المضيق - المام الغزاليإقليم: الناضورالشريف محمد أمزيان

الفنيدق

1585822202/09/10 34 عريبو أحمد
الرياضيات

28/09/11 25513F)مرتيل )البلدية

إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: الناضورثانوية فرخانة التأهيلية 1688985103/09/13 18 عبد الرزاق منكوش
الرياضيات

03/09/13 08739Yأولد فرج

عمالة مقاطعة المصلىإقليم: الناضورابن الهيثم

عين الشق

1690862103/09/13 18 اماس عماد
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 01682C)عين الشق )المقاطعة

عمالة: وجدة - ثا. العربي الحسينيإقليم: الناضورحسان بن ثابت

أنكاد

92477116/09/95 118 عبد الرزاق 

السباعي

علوم الحياة 

والرض
16/09/96أقدمية 20 سنة 21528Z)وجدة )البلدية

عمالة: طنجة - عبد المومن الموحديإقليم: الناضورابن سينا

أصيل

1599079105/09/11 31 بوشتة عواطف
علوم الحياة 

والرض
29/09/11إلتحاق بالزوج 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة

مقر الطلبة المغاربة 

المسلمين

إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ايت زينبإقليم: الناضور 1692858203/09/13 28 اامحمد بويفناسن
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26239Vأيت زينب
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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المديرية القليمية 

الصلية
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: الناضورالناظورإقليم: الناضورم/م بني شيكر 1407325105/09/08 58 جمال مير
العلوم القتصادية 

والتدبير
05/09/08 12750H)الناضور )البلدية

ثانوية عثمان بن عفان 

التاهيلية

إقليم: بركانالليمونإقليم: الناضور 1691724301/01/12 30 بنعبيد ابراهيم
العلوم القتصادية 

والتدبير
01/01/12 04673D)بركان )البلدية

عمالة مقاطعات المختار السوسيإقليم: الناضورابن سينا

سيدي البرنوصي

1438386108/01/07 70 عبد السلم غزوي
الفيزياء والكيمياء

08/01/07 01759L)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة مقاطعة المصلىإقليم: الناضورالزرقطوني

عين الشق

1684896503/09/13 28 التامي  سعيد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01682C)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن الياسمينإقليم: الناضوربني سدال الجبل

الحي الحسني

1684893203/09/13 18 حريري نبيل
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01685F)الحي الحسني )المقاطعة

إقليم: الناضورالمنطقة الصناعيةإقليم: الناضورطه حسين 279670128/09/86 130 أفقير أحمد
التربية السلمية

16/09/91أقدمية 20 سنة 26253K)سلوان )البلدية

إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: الناضورالناظور 1438368208/01/07 60 خديجة الرابحي
التربية السلمية

16/01/07إلتحاق بالزوج 11575F)الخميسات )البلدية

عمالة: الرباطللعائشةإقليم: الناضورالمنطقة الصناعية 1542584606/04/09 31 كريمة عبد ربي
التربية السلمية

29/09/15إلتحاق بالزوج 01122U)حسان )المقاطعة

إقليم: الرشيديةالثانوية تافيللت التأهيليةإقليم: الناضورطه حسين 1689696103/09/13 18 بعلوي نوال
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25732U)الرشيدية )البلدية

عمالة: الرباطأبي ذر الغفاريإقليم: الناضورسلوان الحساني 1503704605/09/08 54 بونعيسات عبد 

الرحيم

الفلسفة
20/09/10 01130C)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: الرباطابن رشدإقليم: الناضورسلوان الحساني 1504310610/09/08 52 التلمساني رباب
الفلسفة

16/10/09 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الوحدة إقليم: الناضورطه حسين

الفريقية

إقليم: شفشاون 1545755201/09/09 52 ادبادب  وليد
الفلسفة

01/09/09 06415Xباب تازة

إقليم: الناضورسلوان الحسانيإقليم: الناضورحمان الفطواكي 1545754101/01/10 40 الرباطي ادريس
الفلسفة

20/09/10 24406C)سلوان )البلدية

عمالة: سلعباس محمود العقادإقليم: الناضورالشريف محمد أمزيان 1691455103/09/13 20 سميا بحقي
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوج 23464D)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية  محمد إقليم: الناضورالشريف محمد أمزيان

الخامس

عمالة: مراكش 1689240103/09/13 18 بلقاسم عمر
الفلسفة

30/09/15 02707S)مراكش المدينة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطةإقليم: الناضورالناظور 1689381903/09/13 18 بوخريص هشام
الفلسفة

03/09/13 24357Zزكوطة

الثانوية التأهيلية 

المطار التقنية

إقليم: الخميساتعبد ا كنونإقليم: الناضور 1691084302/09/13 18 يونس الخليفي
العلوم 

والتكنولوجيات 
03/09/13 11571B)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية 

المطار التقنية

عمالة: فاسابن الهيتمإقليم: الناضور 1691115302/09/13 18 عينوس حمزة
العلوم 

والتكنولوجيات 
03/09/13 02259E)المرينيين )المقاطعة
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رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02
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المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: الحسيمةالريفعمالة: وجدة - أنكادثا. العربي الحسيني 1592256101/03/11 12 مرصلي يمينة
علوم الحياة 

والرض
09/09/14إلتحاق بالزوج 25196L)أجدير )البلدية

عمالة: سل علل الفاسيعمالة: وجدة - أنكادثا. لل أسماء 1399576407/09/05 38 عماد بورزوز
الفلسفة

03/09/13 18598P)حصين )المقاطعة

إقليم: الناضورالشريف محمد أمزيانعمالة: وجدة - أنكادثا. لل أسماء 1503887305/09/08 38 المنصورى محمد
الفلسفة

05/09/13 12730L)الناضور )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. زيري بن عطيةعمالة: وجدة - أنكادثا. ابن زهر

أنكاد

56271116/09/94 56 حياة امشيش
الترجمة

14/09/09 04399F)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية جابر ابن عمالة: وجدة - أنكادثا. المغرب العربي

حيان

إقليم: اليوسفية 1723394722/09/14 12 جواد عز الدين
العلوم 

والتكنولوجيات 
22/09/14إلتحاق بالزوجة 24574K)اليوسفية )البلدية

لثانوية التاهيلية 

المرينيين

عمالة: وجدة - ثا. زيري بن عطيةإقليم: تاوريرت

أنكاد

1152179116/09/99 62 مسعودي الجللي
اللغة العربية

02/09/09إلتحاق بالزوجة 04399F)وجدة )البلدية

إقليم: تازةالوحدةإقليم: تاوريرتثانوية دبدو 1586273402/09/10 36 الهيسوف لبنى
اللغة العربية

02/09/10إلتحاق بالزوج 16685K)واد امليل )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا العرويإقليم: تاوريرتالفتح

أنكاد

885566116/09/87 112 وئام ارغوني
اللغة الفرنسية

16/09/97إلتحاق بالزوج 26425X)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: تاوريرتثانوية دبدو

الخوارزمي

عمالة: المحمدية 1443741605/09/07 46 صدوق دنيا
اللغة الفرنسية

26/10/09 25661Sالشللت

إقليم: تازةالصنوبرإقليم: تاوريرتصلح الدين اليوبي 1401974606/09/06 29 رشيد العكلي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 24866Cبوشفاعة

إقليم: بركانخالد بن الوليدإقليم: تاوريرتيوسف بن تاشفين 1597718205/09/11 12 عبد الرحيم فاطمي
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25307G سيدي سليمان - الشراعة

)البلدية(

الثانوية الثأهيلية ظهار بن إقليم: تاوريرتثانوية دبدو

عياد

إقليم: شفشاون 1678820801/03/11 46 الخباز ربيعة
الجتماعيات

01/03/11 26327R)شفشاون )البلدية

إقليم: جرسيفابن سيناإقليم: تاوريرتثانوية دبدو 15913861026/07/10 24 بلحاج عمر
الجتماعيات

03/09/13 21881H)جرسيف )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المسيرة الخضراءإقليم: تاوريرتالفتح

أنكاد

243600116/09/88 126 حسن بورديم
الرياضيات

16/09/94أقدمية 20 سنة 04383N)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عمر بن عبد العزيزإقليم: تاوريرتصلح الدين اليوبي

أنكاد

362968116/09/89 84 رشيد غمريش
الرياضيات

04/09/02أقدمية 12 سنة 04398E)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد المومنإقليم: تاوريرتالفتح

أنكاد

1284447107/09/05 46 اقضاض سوفيان
الرياضيات

05/09/11 04400G)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا العرويإقليم: تاوريرتالزيتون

أنكاد

1545770101/01/10 36 مريم بنسعيد
الرياضيات

03/09/13 26425X)وجدة )البلدية

لثانوية التاهيلية 

المرينيين

عمالة: طنجة - وادي الذهبإقليم: تاوريرت

أصيل

1598929505/09/11 32 عزوز يونس
الرياضيات

03/09/13 15363Y)اصيلة )البلدية
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للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: بركانالليمونإقليم: تاوريرتصلح الدين اليوبي 1587400201/01/10 28 رزوكي محمد
الرياضيات

03/09/13 04673D)بركان )البلدية

إقليم: تاوريرتالخوارزميإقليم: تاوريرتثانوية دبدو 1690502303/09/13 18 لشقر زينب
الرياضيات

03/09/13 21991C)العيون سيدي ملوك )البلدية

إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوريرتلقمان الحكيم 1586461202/09/10 20 الفراقشي يونس
الفيزياء والكيمياء

16/09/15إلتحاق بالزوجة 15942C)تاونات )البلدية

علل بن عبد ا 

العدادية

إقليم: تاوريرتصلح الدين اليوبيإقليم: تاوريرت 1176964106/09/00 66 حميد الصغير
التربية السلمية

06/09/08 04678J)تاوريرت )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: تاوريرتصلح الدين اليوبي 15923581305/09/11 30 القوطبي فاطمة
التربية السلمية

05/09/11 15129Uاولد نوال

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا العرويإقليم: تاوريرتلقمان الحكيم

أنكاد

1723060102/09/14 12 سعادة مريم
المعلوميات

16/09/15إلتحاق بالزوج 26425X)وجدة )البلدية

عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: تاوريرتصلح الدين اليوبي 1410380306/09/06 52 حداد  حميد
الفلسفة

02/09/09 22646P)ويسلن )البلدية

عمالة: سلعبد السلم عامرإقليم: تاوريرتالفتح 1586230302/09/10 36 زوبير فاطمة
الفلسفة

15/09/10 24832R)تابريكت )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: تاوريرتالزيتون 1596594318/11/11 32 مرغيش عبد 

الرحمان

الفلسفة
03/09/13 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية
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مؤسسة التعيين
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م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

03

عمالة مقاطعة المصلىعمالة: مكناسالخوارزمي

عين الشق

1598749205/09/11 18 سعاد أبوكير
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01682C)عين الشق )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطونيعمالة: مكناسالسلم

وتنان

1155671116/09/99 32 بن سلمة أسماء
الجتماعيات

12/01/12إلتحاق بالزوج 05027N)اكادير )البلدية

عمالة: مكناسابن الهيثمعمالة: مكناسواد المخازن 202389128/09/87 98 حاضرون جمال
الرياضيات

16/09/06 04093Y)مكناس )البلدية

عمالة: مكناسعمر بن الخطابعمالة: مكناسمحمد الخامس 344279116/09/88 56 البوزيدي عبدالرزاق
الرياضيات

19/03/10 04095A)مكناس )البلدية

عمالة: مكناسأناسيعمالة: مكناسالخوارزمي 202360116/09/86 46 أحمد الحسني
الرياضيات

02/09/10 26026N)مكناس )البلدية

إقليم: سيدي القصيبيةعمالة: مكناسأحمد بن علي باسو

سليمان

1405150205/09/07 18 بازا عبد الرحمان
الرياضيات

02/09/13 24831Pقصيبية

عمالة: فاسعبدا كنونعمالة: مكناسالمسيرة 176360116/09/86 147 عبد المجيد برادة
الفيزياء والكيمياء

21/12/87إلتحاق بالزوجة 24725Z)سايس )المقاطعة

عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابيعمالة: مكناسعمر بن الخطاب 1305495305/09/03 42 عبد الشافي خالد
الفلسفة

04/09/13 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: سل ابراهيم الموصليإقليم: بولمانتيشوكت 1543988102/09/09 52 مروني فاطمة 

الزهراء

اللغة العربية
02/09/09 25859G)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عباس إقليم: بولمانملوية

العمراني

إقليم: مولي 

يعقوب

1592063426/07/10 38 عادل الفريمي
اللغة العربية

03/03/11إلتحاق بالزوجة 24723Xسبع رواضي

عمالة: مكناسابن الهيثمإقليم: بولمانميسور المختلطة 375939117/09/90 122 عبد الرحيم حيمدي
اللغة الفرنسية

16/09/95أقدمية 20 سنة 04093Y)مكناس )البلدية

إقليم: الخميساتمولي ادريسإقليم: بولمانالميس مرموشة 1154391216/09/99 102 حسن دنان
العلوم القتصادية 

والتدبير
06/09/00أقدمية 12 سنة 19264N سيدي علل البحراوي

)البلدية(

عمالة: فاسإبن حزمإقليم: بولمانايت العز 1265598104/09/02 84 رشيد  المين
الفلسفة

04/09/02أقدمية 12 سنة 01984F)أكدال )المقاطعة

إقليم: مديونةعمر بن الخطابإقليم: بولمانتانديت30 17179691403/09/13 28 غزلن العبدلوي
المعلوميات

03/09/13 26686Fالمجاطية أولد الطالب

ثانوية عثمان بن عفان إقليم: بولمانميسور المختلطة

التأهيلية

إقليم: تاونات 1597720805/09/11 30 حسي نوال
اللغة النجليزية

05/09/11 26417N)تاونات )البلدية

إقليم: القنيطرةالمسيرة الخضراءإقليم: بولمانعمر بن الخطاب 1689120103/09/13 28 شباكو نسرين
اللغة النجليزية

03/09/13 11207F)القنيطرة )البلدية

إقليم: النواصرالطيب الخمالإقليم: بولمانعمر بن الخطاب 1689143203/09/13 28 عهدي بوشرة
اللغة النجليزية

03/09/13 24934B)دار بوعزة )البلدية
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جماعة التعيين

عمالة: سلعبد السلم عامرإقليم: بولمانالمرابطين 1690510603/09/13 28 عبدلوي إلهام
اللغة النجليزية

03/09/13 24832R)تابريكت )المقاطعة

عمالة: سللسان الدين إبن الخطيبإقليم: بولمانعمر بن الخطاب 1690531103/09/13 28 مني سميرة
اللغة النجليزية

03/09/13 01295G)تابريكت )المقاطعة

 الفقيه محمد بن أبي بكر إقليم: بولمانالمرابطين

التطواني

عمالة: سل 1690533103/09/13 28 النزيق فاطمة
اللغة النجليزية

03/09/13 01290B)بطانة )المقاطعة

عمالة مقاطعات طه حسينإقليم: بولمانالمرابطين

ابن مسيك

1690930403/09/13 28 زويتن اميمة
اللغة النجليزية

03/09/13 26238U)سباتة )المقاطعة

إقليم: الخميساتعبد ا كنونإقليم: بولمانابو بكر الرازي 1723798102/09/14 12 محمد داوودي
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 11571B)الخميسات )البلدية

عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: بولمان3مارس 1592278101/03/11 46 عبد الواحد كرياني
الجتماعيات

01/03/11 22646P)ويسلن )البلدية

عمالة: فاسابن عربيإقليم: بولمانميسور المختلطة 1599406305/09/11 40 عبدالكريم المغراوي
الجتماعيات

05/09/11 25310K)زواغة )المقاطعة

عمالة: الرباطالليمونإقليم: بولمان2اكتوبر 1679629201/03/11 36 المصطفى داودي
الجتماعيات

01/03/11إلتحاق بالزوجة 01116M)أكدال الرياض )المقاطعة

إقليم: صفرومحمد الفاسيإقليم: بولمانعمر بن الخطاب 1590766326/07/10 28 جواد الصياد
الجتماعيات

03/09/13 02446H)المنزل )البلدية

إقليم: صفرومحمد القريإقليم: بولمانتيشوكت 1593404105/09/11 12 خويا عبد الصمد
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 02449L)البهاليل )البلدية

عمالة: سللسان الدين إبن الخطيبإقليم: بولمانالمرابطين 1404509524/12/11 30 سمير بارا
الرياضيات

24/12/11 01295G)تابريكت )المقاطعة

عمالة: المحمديةالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: بولمانالمرابطين 1599633105/09/11 30 الحجام سليمة
الرياضيات

05/09/11 25582F)المحمدية )البلدية

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز إقليم: بولمانالمرابطين

التأهيلية

إقليم: سيدي بنور 1723291202/09/14 12 أسيف عبد العلي
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 08738X)زمامرة )البلدية

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز إقليم: بولمانميسور المختلطة

التأهيلية

إقليم: سيدي بنور 1691076203/09/13 18 طيوب سعيدة
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13إلتحاق بالزوج 08738X)زمامرة )البلدية

إقليم: صفرومولي ادريس الكبرإقليم: بولمانعمر بن الخطاب 1591162401/12/10 38 بن داود عبد الله
التربية السلمية

01/12/10إلتحاق بالزوجة 02450M)رباط الخير )البلدية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: بولمان2اكتوبر

العدادية

إقليم: أزيلل 17230481102/09/14 12 مرجي احمد
المعلوميات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 07289Xبني عياط

إقليم: القنيطرةالقدسإقليم: بولمانمولي الحسن 1410466106/09/06 37 خي هند
الفلسفة

17/09/12إلتحاق بالزوج 10802R)القنيطرة )البلدية

عمالة: مكناسالمسيرةإقليم: الحاجبضيعة الحاج حسن 1239478112/09/01 92 السليماني حنان
التربية السلمية

12/09/01إلتحاق بالزوج 03951U)مكناس )البلدية
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رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: فاسابن عربيإقليم: الحاجب11  يناير 347469521/10/88 124 حشلف جمال الدين
اللغة الفرنسية

16/09/94أقدمية 20 سنة 25310K)زواغة )المقاطعة

عمالة: مكناسالزيتونإقليم: الحاجبابن الخطيب 374036116/09/90 96 العثماني عبد 

الرحمان

اللغة الفرنسية
16/09/99إلتحاق بالزوجة 04094Z)مكناس )البلدية

عمالة: مكناسالمرجعيةإقليم: الحاجبابن الخطيب 1278662107/09/04 53 لحليمي فاطمة
اللغة الفرنسية

22/03/10إلتحاق بالزوج 21950H)مكناس )البلدية

عمالة: مكناسمحمد الخامسإقليم: الحاجب11  يناير 1545610109/09/09 43 القصبي لطيفة
اللغة الفرنسية

09/09/09إلتحاق بالزوج 25269R)ويسلن )البلدية

عمالة: مكناسإبن البيطارإقليم: الحاجب11  يناير 1284555107/09/05 32 برودي سلوى
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 25530Z)مكناس )البلدية

عمالة: سل الفقيه  محمد المرينيإقليم: الحاجبالثلوج 1503714105/09/08 31 هند بيلول
اللغة النجليزية

05/09/11إلتحاق بالزوج 01267B)بطانة )المقاطعة

عمالة: طنجة - مولي يوسفإقليم: الحاجبعمر بن عبد العزيز

أصيل

1689126103/09/13 18 بن السعيد سلمى
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 15355P)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة: مكناسمحمد الخامسإقليم: الحاجب16  نونبر 342801218/09/88 40 عبد السلم كرويت
الرياضيات

05/09/11 25269R)ويسلن )البلدية

إقليم: الحاجبثانوية جحجوح التأهيليةإقليم: الحاجب16  نونبر 1277012105/09/03 70 اوعي مصطفى
المعلوميات

06/09/06 26259Sجحجوح

عمالة: طنجة - مولي يوسفعمالة: فاسعلل الفاسي

أصيل

837074101/11/93 108 التاجيتي عبدالعالي
اللغة السبانية

16/09/96أقدمية 20 سنة 15355P)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة: فاسالثانوية التقنيةعمالة: فاسبدر 339746116/09/88 116 مصطفى بوشتاتي
الجتماعيات

23/09/94أقدمية 20 سنة 01988K)سايس )المقاطعة

عمالة: فاسالمام ابن حنبلعمالة: فاسعلل الوديي 390235116/09/91 92 شكيب علج
الجتماعيات

11/09/00أقدمية 12 سنة 01974V)أكدال )المقاطعة

عمالة: فاسالمير مولي الحسنعمالة: فاسعلل الوديي 865663118/10/82 92 فاطمة لهبوب
الجتماعيات

26/09/00أقدمية 12 سنة 25063S)سايس )المقاطعة

عمالة: فاسعبدا كنونعمالة: فاسمحمد عبده 1235852106/09/01 88 عزيز الذهبي
الجتماعيات

06/09/01أقدمية 12 سنة 24725Z)سايس )المقاطعة

عمالة: فاسيوسف بن تاشفينعمالة: فاسشمس الدين المقدسي 91034116/09/95 84 بلحسان سهام
الجتماعيات

24/10/02أقدمية 12 سنة 01981C)أكدال )المقاطعة

عمالة: فاسعبدا كنونعمالة: فاسالوحدة 244169230/03/88 96 حسيمي عزيز
الرياضيات

16/09/99أقدمية 12 سنة 24725Z)سايس )المقاطعة

عمالة: فاسعبدا كنونعمالة: فاسعبد ا الشفشاوني 770774116/09/91 96 حسيب مولي 

الشريف

الرياضيات
20/10/99أقدمية 12 سنة 24725Z)سايس )المقاطعة

عمالة: فاسالمير مولي الحسنعمالة: فاسعبد الكريم الداودي 244175116/09/88 94 مصطفى الرامي
الرياضيات

02/09/02أقدمية 12 سنة 25063S)سايس )المقاطعة
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عمالة مقاطعة المصلىعمالة: فاسابن باجة

عين الشق

859974116/09/86 144 سميرة شطراوي
علوم الحياة 

والرض
04/01/88أقدمية 20 سنة 01682C)عين الشق )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية البساتينعمالة: فاسعبد الكريم الداودي

يعقوب

1438965108/01/07 40 كلطي محمد
الفيزياء والكيمياء

تبادلإلتحاق بالزوجة 11/10/11 25980Nعين الشقف

عمالة: فاسأم البنينعمالة: فاسعبد ا الشفشاوني 743917316/09/93 72 عبدالحق عالم
الفلسفة

05/09/05 02066V)فاس المدينة )المقاطعة

عمالة: فاسابن سيناعمالة: فاسالقرويين 367887116/09/89 102 مصطفى بليلو
الترجمة

26/09/00أقدمية 12 سنة 22679A)سايس )المقاطعة

عمالة: فاسعبد الرحيم بوعبيدعمالة: فاسعبد الكريم الداودي 1266939204/09/02 66 سمية الهداجي
الترجمة

27/09/11 26564Y)سايس )المقاطعة

عمالة: طنجة - مولي يوسفعمالة: فاسابن الهيتم

أصيل

1689549103/09/13 28 EL BAHRAINI

 BAHYA

الفنون التطبيقية
03/09/13 15355P)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة: مكناسالمولى اسماعيلعمالة: فاسالثانوية التقنية 398596116/09/91 118 عبدالرفيع بوطلقة
العلوم 

والتكنولوجيات 
16/09/96أقدمية 20 سنة 03947P)مكناس )البلدية

ثانوية ميشليفن 

التاهيلية

عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: إفران 1443762305/09/07 20 سليماني خالد
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 22646P)ويسلن )البلدية

إقليم: صفرومحمد الفاسيإقليم: إفرانأبي بكر الصديق 1690007503/09/13 20 خطاب بشرى
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 02446H)المنزل )البلدية

ثانوية تيمحضيت 

التأهيلية

إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيليةإقليم: إفران 15042551205/09/08 14 زينب الروكي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26550Hبطيط

عمالة: مكناسعبد الرحمان بن زيدانإقليم: إفرانالبقريت 1306010105/09/03 78 ليلى بلعسري
اللغة النجليزية

05/09/03أقدمية 12 سنة 04096B)مكناس )البلدية

إقليم: الحاجبثانوية جحجوح التأهيليةإقليم: إفرانضاية عوا 1309493118/09/03 64 اوباها  ادريس
اللغة النجليزية

02/09/09 26259Sجحجوح

عمالة: فاسعلل الودييإقليم: إفرانطارق بن زياد 1599283105/09/11 28 العساوي عبد 

الرزاق

الجتماعيات
06/09/13 20477G)المرينيين )المقاطعة

ثانوية تيمحضيت 

التأهيلية

عمالة: مكناسالخوارزميإقليم: إفران 1445420606/02/08 40 امزيل مصطفى
الرياضيات

03/09/13 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

عمالة: سل أحمد الحنصاليإقليم: إفرانأبي بكر الصديق 1689358903/09/13 19 بنان لمياء
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 24716P)العيايدة )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: إفرانمحمد الخامس

الحي الحسني

1593618105/09/11 22 نيتلحو مفتاحة
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة: مكناسعمر بن الخطابإقليم: إفرانمحمد الخامس 1279123107/09/04 60 خالدي رجاء
الفلسفة

02/09/10 04095A)مكناس )البلدية

الثانوية العسكرية 

الملكية الثانية

عمالة: فاسعبدا كنونإقليم: إفران 1586030102/09/10 25 حمزة شينبو
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوجة 24725Z)سايس )المقاطعة
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فاس - مكناس03

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة
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ترتيب
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رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: فاسإبن رشدإقليم: صفرومحمد القري 398380116/09/91 108 عبد المجيد مخان
اللغة العربية

16/09/96أقدمية 20 سنة 01987J)سايس )المقاطعة

عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: صفروبئر أنزران 323092316/09/87 124 علي ايوب
اللغة الفرنسية

16/09/92أقدمية 20 سنة 22745X)زواغة )المقاطعة

عمالة: فاسابن الثيرإقليم: صفروسيدي لحسن اليوسي 883217116/09/86 124 فاطمة بنحمو
اللغة الفرنسية

16/09/92أقدمية 20 سنة 01985G)أكدال )المقاطعة

عمالة: فاسعبدا العرويإقليم: صفرومولي ادريس الكبر 1119301516/09/98 44 قويدر حياة
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 26078V)زواغة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات المنصور الدهبيإقليم: صفرومحمد القري

 - تمارة

1446402405/09/07 54 فاطمة الزهراء 

علوي محمدي

اللغة السبانية
05/09/07إلتحاق بالزوج 24709G)عين العودة )البلدية

عمالة: فاسالمسيرةإقليم: صفرولل سلمى 12846121106/10/05 62 فاطمة بنطاهر
اللغة اللمانية

04/10/07 24321K)جنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسالرازيإقليم: صفرومحمد السادس 390177116/09/91 94 عبد الله زين 

العابدين

الجتماعيات
04/09/02أقدمية 12 سنة 26569D)أكدال )المقاطعة

عمالة: فاسمولي سليمانإقليم: صفرومحمد الفاسي 1591174126/07/10 34 جعدوني سناء
الجتماعيات

24/10/11إلتحاق بالزوج 01980B)أكدال )المقاطعة

عمالة: فاسمولي سليمانإقليم: صفروسيدي لحسن اليوسي 898965116/09/91 128 رين عائشة  بوكر
الرياضيات

16/09/91أقدمية 20 سنة 01980B)أكدال )المقاطعة

عمالة: الرباطابن رشدإقليم: صفرومحمد القري 373841217/09/90 116 العربي الكتاني
الرياضيات

02/01/95أقدمية 20 سنة 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

إقليم: صفروسيدي لحسن اليوسيإقليم: صفرومحمد السادس 202279116/09/86 82 الحسين    رحو
الرياضيات

01/09/04أقدمية 12 سنة 02445G)صفرو )البلدية

إقليم: صفروسيدي لحسن اليوسيإقليم: صفرواعدادية  فاطمة الفهرية 1278283207/09/04 46 عليلو  احمد
الرياضيات

02/09/10 02445G)صفرو )البلدية

عمالة: فاسعبدالكريم الرايسإقليم: صفروبئر طمطم 1750921102/09/14 13 أحلي أسماء
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 24320J)أكدال )المقاطعة

عمالة: فاسإبن رشدإقليم: صفرومحمد السادس 366576116/09/89 144 عبد السلم   

غيدواني

علوم الحياة 

والرض
30/10/90أقدمية 20 سنة 01987J)سايس )المقاطعة

مؤسسة محمد الخامس إقليم: صفروأبو سالم العياشي

لنقاد الضرير

عمالة: فاس 770565125/09/91 128 ادريس العلمي 

الفريشة

علوم الحياة 

والرض
25/09/91أقدمية 20 سنة 23726N)سايس )المقاطعة

عمالة: فاسابن عربيإقليم: صفرومحمد السادس 148013316/09/85 82 محمد  الفاتحي
علوم الحياة 

والرض
07/09/04أقدمية 12 سنة 25310K)زواغة )المقاطعة

إقليم: صفروسيدي لحسن اليوسيإقليم: صفرومحمد الفاسي 1049375116/09/96 58 خليد  سرسار
التربية السلمية

تبادل 05/09/11 02445G)صفرو )البلدية

الثانوية التاهيلية عين إقليم: صفروسيدي لحسن اليوسي

حرودة

عمالة: المحمدية 1438937210/02/07 50 كوثر  هيشام
التربية السلمية

تبادل 18/10/11 01762P)عين حرودة )البلدية
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المديرية القليمية 
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مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: فاسعلل الفاسيإقليم: صفرومركز أيت بوفتين 832909616/09/93 82 ميمون    السعيدي
الفلسفة

07/09/04أقدمية 12 سنة 01986H)المشور فاس الجديد )البلدية

ثانوية محمد بن عبد 

الكريم الخطابي

عمالة: فاسصلح الدين اليوبيإقليم: صفرو 1276792305/09/03 20 عبد الرحيم برواكي
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوجة 01966L)أكدال )المقاطعة

عمالة: فاسبنسودةإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 60549316/09/94 118 كديرة يوسف
التربية السلمية

16/09/96أقدمية 20 سنة 02260F)زواغة )المقاطعة

إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: تاوناتم/م  عدالة 89216116/09/95 114 سعيد الحمايدي
التربية السلمية

16/09/97أقدمية 12 سنة 23921Aأولد داود

عمالة: فاسأم البنينإقليم: تاوناتم/م  مساسة 1174166311/09/00 76 كريم بلمقدم
الجتماعيات

07/09/05 02066V)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية عبد الكريم 

الخطابي التأهيلية

إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيليةإقليم: تاونات 12705031327/03/03 76 مصطفى البوسالمي
اللغة العربية

07/09/05 26550Hبطيط

ثانوية عبد الكريم 

الخطابي التأهيلية

إقليم: الحاجبثانوية جحجوح التأهيليةإقليم: تاونات 1280759122/03/04 64 الحسن   زي
اللغة العربية

05/09/07 26259Sجحجوح

عمالة: طنجة - وادي الذهبإقليم: تاوناتم/م  الدكان

أصيل

1404625805/09/07 48 داني جميلة
العلوم القتصادية 

والتدبير
05/09/11 15363Y)اصيلة )البلدية

عمالة: فاسالثانوية التقنيةإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 1401866106/09/06 47 خديجة الزللي
العلوم القتصادية 

والتدبير
18/10/11إلتحاق بالزوج 01988K)سايس )المقاطعة

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية

عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: تاونات 1445295320/02/08 30 بورقادي ادريسي 

خالد

اللغة العربية
05/09/11إلتحاق بالزوجة 18445Y)جنان الورد )المقاطعة

إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 1406998205/09/08 28 جميلة فوزي
اللغة الفرنسية

03/09/13 23921Aأولد داود

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

عمالة: مكناسلحسن بن محمد بن مباركإقليم: تاونات 1690036303/09/13 21 بوشيخي رشيدة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 03945Mمهاية

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

إقليم: صفرومحمد القريإقليم: تاونات 1690055503/09/13 19 عفاف حاجي صادقي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 02449L)البهاليل )البلدية

إقليم: صفروبئر أنزرانإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 60420116/09/94 126 عبد الكريم خطاب
اللغة الفرنسية

16/09/94أقدمية 20 سنة 02447J)صفرو )البلدية

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية البساتينإقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية

يعقوب

344767316/09/89 112 عبدالسلم الكناوي
اللغة الفرنسية

16/09/95أقدمية 20 سنة 25980Nعين الشقف

إقليم: الحاجب11  ينايرإقليم: تاوناتم/م  التقدم 1049506216/09/96 92 محمد  امين بوشامة
اللغة الفرنسية

04/09/02إلتحاق بالزوجة 04234B)عين تاوجطات )البلدية

عمالة: مكناسبدرإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 1264917104/09/02 64 عبد الهادي بولنوار
الجتماعيات

04/09/07 24761N)مكناس )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي

التأهيلية

إقليم: تاونات 14051001005/09/07 56 حمزة علمي 

شنتوفي

اللغة الفرنسية
02/09/09 15944E)تيسة )البلدية
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المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 
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للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: مكناسالمام الغزاليإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 1268066112/09/02 48 عبد الغفور الوالي
الفلسفة

05/09/08إلتحاق بالزوجة 03950T)مكناس )البلدية

عمالة: فاسعبد الخالق الطرسإقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 1447202105/09/07 47 شلط  الزهرة
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 26077U)زواغة )المقاطعة

إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: تاوناتم/م  غانس 1581768402/09/10 40 ابراهيم عميلة
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26734Hعين لكداح

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة

يعقوب

1404559305/09/07 30 هشام بوعزة
الترجمة

05/09/11 26246Cعين الشقف

الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1719276203/09/13 21   رجاء تفاح
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25981Pلعجاجرة

ثانوية ابن خلدون 

التأهيلة

عمالة: فاسسيدي احرازمإقليم: تاونات 233266117/09/84 156 عبد الجليل صبر
اللغة النجليزية

17/09/84أقدمية 20 سنة 26567Bسيدي حرازم

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

إقليم: صفروأبو سالم العياشيإقليم: تاونات 1276881205/09/03 60 هشام اليسفي
اللغة النجليزية

05/09/13 02452Pعين الشكاك

ثانوية ابن سينا 

التأهيلية

عمالة: مكناسالخوارزميإقليم: تاونات 1447639505/09/07 50 صباح اوغرميت
اللغة النجليزية

20/10/09 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

ثانوية عثمان بن عفان 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: تاونات

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1505146205/09/08 38 مجط المهدي
اللغة النجليزية

18/09/15 25981Pلعجاجرة

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية

عمالة: فاسابن عربيإقليم: تاونات 1586708202/09/10 36 لوليدي صفاء
اللغة النجليزية

02/09/10إلتحاق بالزوج 25310K)زواغة )المقاطعة

ثانوية العهد الجديد 

التأهيلية

عمالة مقاطعات مولي إدريسإقليم: تاونات

مولي رشيد

1690522103/09/13 28 سليمة الصافي
اللغة النجليزية

03/09/13 18584Z)مولي رشيد )المقاطعة

عمالة: فاسيوسف بن تاشفينإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 1119240116/09/98 106 نور الدين شكردة
الجتماعيات

16/09/99أقدمية 12 سنة 01981C)أكدال )المقاطعة

إقليم: القنيطرةعبد الرحمان الناصرإقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 78692207/12/94 84 عجوج   خديجة
الجتماعيات

07/09/04إلتحاق بالزوج 11195T)القنيطرة )البلدية

ثانوية 2 مارس 

العدادية

عمالة: مكناستوللإقليم: تاونات 1438859304/01/07 70 زهير الفاسي
الجتماعيات

04/01/07 25531A)تولل )البلدية

ثانوية ابن خلدون 

التأهيلة

عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: تاونات 1285043507/09/05 58 حميد حنبالي
الجتماعيات

05/09/08 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية بوهودة 

العدادية

إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاونات 1444893118/02/08 54 جواد البياضي
الجتماعيات

18/02/08 15942C)تاونات )البلدية

ثانوية طه حسين 

التأهيلية

عمالة: فاسالميرة لل سلمىإقليم: تاونات 1444887318/02/08 46 هيني محمد
الجتماعيات

05/09/11 02070Z)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية العهد الجديد 

التأهيلية

إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاونات 1592116101/03/11 46 محمد العبادي
الجتماعيات

01/03/11 15942C)تاونات )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية عين عائشة 

التأهيلية

إقليم: صفروطارق بن زيادإقليم: تاونات 1542482306/04/09 42 محمد بوعزة
الجتماعيات

05/09/11 02451Nراس تابودة

ثانوية عين عائشة 

التأهيلية

مؤسسة محمد الخامس إقليم: تاونات

لنقاد الضرير

عمالة: فاس 1445235225/02/08 41 أنس الصنهاجي
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 23726N)سايس )المقاطعة

ثا محمد السادس 

التأهيلية

عمالة: فاسعبدا العرويإقليم: تاونات 1542685106/04/09 40 عبد الواحد العمراني
الجتماعيات

05/09/11 26078V)زواغة )المقاطعة

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية

إقليم: صفرومولي ادريس الكبرإقليم: تاونات 1679584401/01/12 40 الناجي نجية
الجتماعيات

24/04/12 02450M)رباط الخير )البلدية

ثانوية عين عائشة 

التأهيلية

عمالة: فاسالمهدي المنجرةإقليم: تاونات 1444891628/02/08 38 ادريس ولد منصور
الجتماعيات

05/09/11 26454D)جنان الورد )المقاطعة

ثانوية طه حسين 

التأهيلية

عمالة: فاسابن الهيتمإقليم: تاونات 1678952401/03/11 36 أرزوق زهرة
الجتماعيات

01/03/11 02259E)المرينيين )المقاطعة

ثانوية طه حسين 

التأهيلية

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: تاونات

يعقوب

1544974602/09/09 34 أحمد القوبع
الجتماعيات

03/09/13 25585Jالوادين

ثانوية عين عائشة 

التأهيلية

عمالة: فاسالجاحظإقليم: تاونات 1445238218/02/08 30 دريزي عبد المجيد
الجتماعيات

05/09/11 18498F)المرينيين )المقاطعة

ثانوية ابن خلدون 

التأهيلة

عمالة: فاسأم البنينإقليم: تاونات 1545395402/09/09 28 فؤاد المستفيد
الجتماعيات

03/09/13 02066V)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية العهد الجديد 

التأهيلية

إقليم: تازةالنصرإقليم: تاونات 744485316/09/93 18 سعيد نوحي
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 25503Vامسيلة

ثانوية طه حسين 

التأهيلية

عمالة: فاسعبد الرحيم بوعبيدإقليم: تاونات 1051723116/09/97 88 عبد العزيز الجناتي 

إدريسي

الرياضيات
05/09/03أقدمية 12 سنة 26564Y)سايس )المقاطعة

عمالة: فاسالثانوية التقنيةإقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 92441216/09/95 86 محمد الورياغلي
الرياضيات

07/09/04أقدمية 12 سنة 01988K)سايس )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

عمالة: فاسأم البنينإقليم: تاونات 1051798216/09/97 78 نعيمة الحدجي
الرياضيات

07/09/05 02066V)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

عمالة: فاسبنسودةإقليم: تاونات 347956516/09/89 76 محمد اللبار
الرياضيات

01/09/05 02260F)زواغة )المقاطعة

ثانوية 11 يناير 

العدادية

عمالة: فاسأم البنينإقليم: تاونات 1261968304/09/02 76 محسن سمير
الرياضيات

02/09/09 02066V)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: تاونات

يعقوب

390250116/09/91 58 محمد جبر
الرياضيات

05/09/11 26246Cعين الشقف

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية

عمالة: فاسابن عربيإقليم: تاونات 1261149204/09/02 58 أحمد أبرقي
الرياضيات

07/09/08 25310K)زواغة )المقاطعة

ثانوية عين معطوف 

العدادية

الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: تاونات

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1542499506/04/09 58 التجاني الحباني
الرياضيات

06/04/09 25981Pلعجاجرة

37



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

عمالة: فاسابن البيطارإقليم: تاونات 92388416/09/95 52 لمريني محمد
الرياضيات

02/09/09 26565Z)المرينيين )المقاطعة

ثانوية ابن سينا 

التأهيلية

عمالة: فاسعبدا العرويإقليم: تاونات 1284946107/09/05 52 الفللي عبد الرحيم
الرياضيات

02/09/09 26078V)زواغة )المقاطعة

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية

عمالة: فاسابن عربيإقليم: تاونات 1438420208/01/07 46 أزواوي عبد الواحد
الرياضيات

02/09/10 25310K)زواغة )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

عمالة: فاسالجاحظإقليم: تاونات 1438419108/01/07 40 خالد لزعر
الرياضيات

05/09/11 18498F)المرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسابن عربيإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 1686167304/09/12 34 زهوان يونس
الرياضيات

04/09/12 25310K)زواغة )المقاطعة

ثانوية طه حسين 

التأهيلية

عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: تاونات 1445497420/02/08 30 بوليفة خالد
الرياضيات

05/09/11 18445Y)جنان الورد )المقاطعة

ثانوية العهد الجديد 

التأهيلية

عمالة: طنجة - عبد الخالق الطريسإقليم: تاونات

أصيل

1446577205/09/07 28 الوردي عبد الملك
الرياضيات

03/09/13 15340Y)الشرف  السواني )المقاطعة

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية

عمالة: فاسالمهدي المنجرةإقليم: تاونات 1585870802/09/10 28 البكوري سعيد
الرياضيات

03/09/13 26454D)جنان الورد )المقاطعة

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية

ثانوية المير مولي عبد ا إقليم: تاونات

التقنية

إقليم: سيدي قاسم 1691407503/09/13 28 بوخريصة حميد
الرياضيات

03/09/13 15117F)سيدي قاسم )البلدية

عمالة: فاسالمسيرةإقليم: تاوناتثانوية أنوال العدادية 16933331103/09/13 28 اسماعيل المكاوي
الرياضيات

03/09/13 24321K)جنان الورد )المقاطعة

ثانوية أم القرى 

التأهيلية

إقليم: القنيطرةابن الثيرإقليم: تاونات 1504851705/09/08 26 ياسين نعماوي
الرياضيات

02/09/15 23814Jعرباوة

ثانوية الخوارزمي 

التأهيلية

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تاونات

التأهيلية

إقليم: تاونات 15859291002/09/10 18 عبد اللطيف بني 

عوف

الرياضيات
03/09/13 15944E)تيسة )البلدية

ثانوية عبد الكريم 

الخطابي التأهيلية

عمالة: طنجة - المام الغزاليإقليم: تاونات

أصيل

1689374403/09/13 18 محمد الشلي
الرياضيات

03/09/13 25312M)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية

عمالة مقاطعات المكي الناصريإقليم: تاونات

مولي رشيد

1690851103/09/13 18 بنداود الحسين
الرياضيات

03/09/13 25888N)سيدي عثمان )المقاطعة

ثانوية المير مولي 

رشيد العداية

عمالة: طنجة - المام الغزاليإقليم: تاونات

أصيل

16930291303/09/13 18 ياسين أغريبي
الرياضيات

03/09/13 25312M)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية عين عائشة 

التأهيلية

عمالة: فاسإبن رشدإقليم: تاونات 1586369102/09/10 14 المير نور الدين
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01987J)سايس )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

عمالة: فاسعبد الخالق الطرسإقليم: تاونات 1151792116/09/99 84 فاطمة بوشكوك
علوم الحياة 

والرض
16/09/02أقدمية 12 سنة 26077U)زواغة )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

عمالة: فاسعبدا العرويإقليم: تاونات 1051921516/09/97 82 ادريس صابر
علوم الحياة 

والرض
16/09/04أقدمية 12 سنة 26078V)زواغة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية ابن خلدون 

التأهيلة

عمالة: فاسعبد الرحيم بوعبيدإقليم: تاونات 1118515116/09/98 72 محمد فارس
علوم الحياة 

والرض
07/09/04إلتحاق بالزوجة 26564Y)سايس )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: تاونات

يعقوب

1171601610/09/01 72 محمد درعو
علوم الحياة 

والرض
05/09/08 25585Jالوادين

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية

التأهيلية

إقليم: تاونات 1443777405/09/07 56 الصنهاجي خديري 

محمد

علوم الحياة 

والرض
26/09/11 15944E)تيسة )البلدية

إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتم/م  التقدم 1047647116/09/96 106 محمد كنوني
العلوم القتصادية 

والتدبير
16/09/99أقدمية 12 سنة 15942C)تاونات )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تاوناتم/م  لكدة

التأهيلية

إقليم: تاونات 1307744116/09/03 56 يوسف الطرش
العلوم القتصادية 

والتدبير
12/10/11 15944E)تيسة )البلدية

عمالة: فاسابن عربيإقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 988514316/09/93 130 محمد بلعرج
الفيزياء والكيمياء

16/09/93أقدمية 20 سنة 25310K)زواغة )المقاطعة

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية

إقليم: القنيطرةالنوارإقليم: تاونات 1438836504/01/07 62 فاطمة   بكيري
الفيزياء والكيمياء

04/01/07إلتحاق بالزوج 25528Xسيدي الطيبي

ثانوية ابن خلدون 

التأهيلة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: تاونات

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1542512706/04/09 42 غمري  خالد
الفيزياء والكيمياء

26/09/11إلتحاق بالزوجة 25981Pلعجاجرة

إقليم: آسفيمولي اسماعيلإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 1597345305/09/11 30 رشيد بن رزوق
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 14009B)سبت كزولة )البلدية

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية عباس إقليم: تاونات

العمراني

إقليم: مولي 

يعقوب

15922391201/03/11 39 أمل الكبيطي
التربية السلمية

01/03/11إلتحاق بالزوج 24723Xسبع رواضي

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

عمالة: مكناسمحمد المكناسيإقليم: تاونات 16789641301/03/11 37 شفان سميرة
التربية السلمية

01/03/11إلتحاق بالزوج 04092X)مكناس )البلدية

عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 1544540302/09/09 30 بن دعو بلقاسم
التربية البدنية

04/09/12 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية طه حسين 

التأهيلية

عمالة: طنجة - وادي الذهبإقليم: تاونات

أصيل

1689729703/09/13 18 اليداري حنان
التربية البدنية

03/09/13 15363Y)اصيلة )البلدية

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية

عمالة مقاطعات ابن الهيثمإقليم: تاونات

سيدي البرنوصي

1723190202/09/14 12 لهدى محمد
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 06530X)سيدي مومن )المقاطعة

ثانوية طه حسين 

التأهيلية

عمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتيإقليم: تاونات 1723656202/09/14 12 عدنان توم بنشقرون
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 02104L)زواغة )المقاطعة

ثانوية العهد الجديد 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: تاونات

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1723675202/09/14 12 عثمان بنعمر
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25981Pلعجاجرة

إقليم: تاوناتثانوية خللفة العداديةإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 1581620802/09/10 18 زكرياء يزوغ
المعلوميات

03/09/13 22682Dاخللفة

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

عمالة: فاسأم البنينإقليم: تاونات 1114061316/09/97 64 رشيد بلماضية
الفلسفة

05/09/07 02066V)فاس المدينة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية العهد الجديد 

التأهيلية

إقليم: القنيطرةابن الهيثمإقليم: تاونات 1504306605/09/08 52 طبيعة  غزلن
الفلسفة

26/09/11 23807B)القنيطرة )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

عمالة: فاسابن سيناإقليم: تاونات 1586282102/09/10 32 سميرة الحنتي
الفلسفة

09/05/13إلتحاق بالزوج 22679A)سايس )المقاطعة

ثانوية طه حسين 

التأهيلية

عمالة: فاسابن عربيإقليم: تاونات 1691428103/09/13 20 نعيمة اسكيري
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوج 25310K)زواغة )المقاطعة

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية

عمالة: فاسمولي سليمانإقليم: تاونات 1691468203/09/13 20 ابن صغرون فاطمة
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوج 01980B)أكدال )المقاطعة

ثانوية الخوارزمي 

التأهيلية

عمالة: فاسابن عربيإقليم: تاونات 1691486103/09/13 19 إكرو نزهة
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوج 25310K)زواغة )المقاطعة

ثانوية ابن سينا 

التأهيلية

عمالة: فاسابن الهيتمإقليم: تاونات 1691111403/09/13 18 سعيد محفوظ
العلوم 

والتكنولوجيات 
03/09/13 02259E)المرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسابن عربيإقليم: تازةالوحدة 1678961201/03/11 32 تجمامت حفيضة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25310K)زواغة )المقاطعة

إقليم: الناضورابن الهيثمإقليم: تازة2 اكتوبر 1955 1529420403/09/13 18 لبنى الزغوندي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 12757R)العروي )البلدية

عمالة: فاسالثانوية التقنيةإقليم: تازةسيدي مجبر المركز 57309116/09/94 114 نضبور يوسف
الفلسفة

15/09/96إلتحاق بالزوجة 01988K)سايس )المقاطعة

عمالة: مكناسبدرإقليم: تازةتاهلة 1543096102/09/09 43 علمي صفاء
اللغة الفرنسية

02/09/09إلتحاق بالزوج 24761N)مكناس )البلدية

عمالة: الصخيرات مرس الخيرإقليم: تازةعلي بن بري

 - تمارة

1043976316/09/96 42 زكية دلماني
اللغة الفرنسية

02/09/09 24185Mمرس الخير

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: تازةأجدير

يعقوب

1723787302/09/14 14 العيساوي محسن
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25585Jالوادين

عمالة: مكناسابن الهيثمإقليم: تازةتيزي وسلي 1724054402/09/14 14 الكحل منعم
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 04093Y)مكناس )البلدية

عمالة: المحمديةبني يخلفإقليم: تازةالزيتون 1124991216/09/98 84 بيطو أحمد
الجتماعيات

04/09/02أقدمية 12 سنة 22280Sبني يخلف

عمالة: الصخيرات  محمد عابد الجابريإقليم: تازةالمير مولي رشيد

 - تمارة

1280675126/03/04 52 مريم بورايس
الجتماعيات

16/09/09 25327D)تمارة )البلدية

إقليم: القنيطرةالقدسإقليم: تازةسيدي عزوز 243692116/09/87 144 صباح الزريدي
الرياضيات

16/09/87أقدمية 20 سنة 10802R)القنيطرة )البلدية

عمالة: فاسمولي سليمانإقليم: تازةتاهلة 716788116/09/92 104 السلماني  بوعيون  

عبدالقدوس

الرياضيات
16/09/02أقدمية 12 سنة 01980B)أكدال )المقاطعة

عمالة: مكناسالمام الغزاليإقليم: تازةابن الياسمين 1261249104/09/02 57 أزوغ حسن
الرياضيات

05/09/11إلتحاق بالزوجة 03950T)مكناس )البلدية
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إقليم: آسفيابن خلدونإقليم: تازة2 اكتوبر 1955 1587352301/01/10 52 عبد اللطيف الراجي
الرياضيات

01/01/10 14003V)آسفي )البلدية

عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: تازةالوحدة 1544135102/09/09 48 سعيد صبور
الرياضيات

02/11/11 22745X)زواغة )المقاطعة

عمالة: مكناسأناسيإقليم: تازةالزيتون 1587408101/01/10 48 عبد اللطيف الكبيري
الرياضيات

01/11/11 26026N)مكناس )البلدية

عمالة: الصخيرات المير مولي عبد اإقليم: تازةالنصر

 - تمارة

1587362201/01/10 38 العناز ادريس
الرياضيات

05/09/11إلتحاق بالزوجة 01393N)الصخيرات )البلدية

إقليم: بولمانميسور المختلطةإقليم: تازةابن حزم 1693295103/09/13 18 محمد لحلو
المعلوميات

03/09/13 08052B)ميسور )البلدية

عمالة: فاسابن عربيإقليم: تازةالنجاح 1585165101/03/11 29 بر ا حة  ســعـا د
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 25310K)زواغة )المقاطعة

إقليم: صفرومحمد السادسإقليم: تازةالزيتون 1723911802/09/14 15 بودين لطيفة
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 02448K)إيموزار كندر )البلدية

عمالة: سلولدةإقليم: تازة2 اكتوبر 1955 1723912202/09/14 13 سهام امقران
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 25505X)العيايدة )المقاطعة

عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: تازةابن الياسمين 297788215/09/86 148 لحلو نبيل عمر
الفيزياء والكيمياء

16/09/86أقدمية 20 سنة 22646P)ويسلن )البلدية

عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: تازةالزيتون 1053181416/09/96 108 بديعة المنصوري
الفيزياء والكيمياء

16/09/96أقدمية 20 سنة 26566A)زواغة )المقاطعة

عمالة: سل أحمد الحنصاليإقليم: تازةابن الياسمين 1438838704/01/07 70 وراق خدوج
الفيزياء والكيمياء

04/01/07 24716P)العيايدة )المقاطعة

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيانإقليم: تازةالفرابي 1692648303/09/13 18 مروان فرجية
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26690Kاولد زيان

عمالة: فاسابن عربيإقليم: تازةابن الياسمين 390065416/09/95 106 أحمد أمين العمراني
التربية السلمية

16/09/99إلتحاق بالزوجة 25310K)زواغة )المقاطعة

عمالة: سل الفقيه  محمد المرينيإقليم: تازةالكندي 744488116/09/93 90 حنان   الصغيوري
التربية السلمية

05/09/08إلتحاق بالزوج 01267B)بطانة )المقاطعة

عمالة: مكناسالمام عليإقليم: تازةالمغرب العربي 1542488106/04/09 50 الحمدادي عبد 

الرحيم

التربية السلمية
06/04/09إلتحاق بالزوجة 03954X)مكناس )البلدية

عمالة: الصخيرات المير مولي عبد اإقليم: تازةالنصر

 - تمارة

1504651205/09/08 40 أحمد اقويبع
المعلوميات

05/09/11 01393N)الصخيرات )البلدية

عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: تازةيوسف بن تاشفين 1154186216/09/99 58 عبد العزيز مجاهد
الفلسفة

05/09/08 18445Y)جنان الورد )المقاطعة

عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: تازةتاهلة 1266382304/09/02 58 المصوري نورالدين
الفلسفة

05/09/11 18445Y)جنان الورد )المقاطعة
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عمالة: فاسالجاحظإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 59923416/09/94 91 سعد العدلوني
اللغة العربية

06/09/01إلتحاق بالزوجة 18498F)المرينيين )المقاطعة

إقليم: سيدي المهدي بن بركةإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز

سليمان

15826581205/09/11 22 أضرضور ليلى
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 25988Xأولد حسين

الثانوية التأهيلية عبد 

العزيز مزيان بلفقيه

عمالة: فاسالمسيرةإقليم: مولي يعقوب 1546322801/01/10 20 الزوهري محمد
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 24321K)جنان الورد )المقاطعة

إقليم: مولي مدرسة راس الماءإقليم: مولي يعقوباولد امعل

يعقوب

1236378106/09/01 80 عبد الحميد الجملي
اللغة الفرنسية

تبادل 06/10/05 02163Aعين الشقف

عمالة: فاسابن سيناإقليم: مولي يعقوبعين بيضة المركز 1174789106/09/00 73 نجوى فراح
الجتماعيات

14/09/11إلتحاق بالزوج 22679A)سايس )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عباس 

العمراني

عمالة: فاسسيدي احرازمإقليم: مولي يعقوب 1119387116/09/98 43 علمي اكرام
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 26567Bسيدي حرازم

إقليم: مولي اولد امعلإقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماء

يعقوب

1236237111/09/01 42 أحلم الهيلوش
اللغة الفرنسية

تبادل 22/10/09 02170Hعين الشقف

الثانوية التأهيلية 

المستقبل

عمالة: فاسابن عربيإقليم: مولي يعقوب 1276569304/09/02 13 خالد الخضير
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25310K)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية علل 

بن عبد ا

عمالة: فاسعبد الرحيم بوعبيدإقليم: مولي يعقوب 1235507206/09/01 88 رضوان شعايبي
الجتماعيات

06/09/01أقدمية 12 سنة 26564Y)سايس )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

العزيز مزيان بلفقيه

عمالة: فاسالمسيرةإقليم: مولي يعقوب 1045955116/09/96 28 عز الدين زرياط
الجتماعيات

03/09/13 24321K)جنان الورد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

المستقبل

إقليم: مديونةمولي يوسفإقليم: مولي يعقوب 1543434102/09/09 19 العرقوبي سناء
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 01753E)تيط مليل )البلدية

الثانوية التأهيلية 

البساتين

عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: مولي يعقوب 1543799702/09/09 24 الجاي عثمان
الفيزياء والكيمياء

تبادلإلتحاق بالزوجة 02/09/14 22745X)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية علل 

الوديي

عمالة: فاسابن عربيإقليم: مولي يعقوب 1504664605/09/08 49 عزيز خمجان
المعلوميات

05/09/08إلتحاق بالزوجة 25310K)زواغة )المقاطعة

عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: مولي يعقوبالشبابات 1548323101/12/08 40 نصيحة بوحجر
الفلسفة

20/09/10إلتحاق بالزوج 22745X)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

المستقبل

عمالة: مكناسالمنفلوطيإقليم: مولي يعقوب 1308648105/09/03 49 فاطمة الزهراء 

زوهـــري

اللغة الفرنسية
04/09/12إلتحاق بالزوج 24759L)مكناس )البلدية
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04

إقليم: القنيطرةابو حيان التوحيديإقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 2 725770116/09/92 98 نفيسة محسن
اللغة العربية

06/09/01أقدمية 12 سنة 24624P)القنيطرة )البلدية

عمالة: سلالقاضي عياضإقليم: القنيطرةابو حيان التوحيدي 1439281108/01/07 50 سعيدة العمراوي
اللغة العربية

15/10/09إلتحاق بالزوج 01299L)حصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات بلل بن رباحإقليم: القنيطرةالضريسة

 - تمارة

1584282205/09/11 23 العروصي فاطمة
علوم الحياة 

والرض
09/09/13إلتحاق بالزوج 23489F)تمارة )البلدية

عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابيإقليم: القنيطرةالمسيرة الخضراء 279675116/09/85 106 شبيب حسن
اللغة الفرنسية

17/10/06 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: الرباطالمالقيإقليم: القنيطرةلل غنو 1235075106/09/01 37 محسن بيرش
الفلسفة

02/09/10إلتحاق بالزوجة 01123V)حسان )المقاطعة

إقليم: القنيطرةثانوية ابن بطوطة التأهيليةإقليم: القنيطرةأولد زيار 1401477105/10/06 30 بشرى عبقاري
اللغة النجليزية

05/09/11 11200Y)القنيطرة )البلدية

عمالة: مكناسالخوارزميإقليم: القنيطرةالميرة لل خديجة 1599685205/09/11 30 ليلى حيواش
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

عمالة: سلالعلمة محمد الصبيحيإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 1401877106/09/06 18 الحا محمد
التربية البدنية

03/09/13 01296H)تابريكت )المقاطعة

إقليم: القنيطرةإدريس الولإقليم: القنيطرةأبو الحسن المريني 1408696106/09/06 60 فدوى غزوي
اللغة النجليزية

06/09/06 11199X)القنيطرة )البلدية

إقليم: القنيطرةإدريس الولإقليم: القنيطرةم/م المانة 1267915101/10/02 34 كمال ا لخديم
اللغة النجليزية

04/09/12 11199X)القنيطرة )البلدية

إقليم: القنيطرةثانوية ابن بطوطة التأهيليةإقليم: القنيطرةالمير مولي الحسن 1446523305/09/07 30 بورجة وسام
اللغة النجليزية

05/09/11 11200Y)القنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات ابن رشدإقليم: القنيطرةالزهور

 - تمارة

1687422504/09/12 24 عازم خديجة
اللغة النجليزية

04/09/12إلتحاق بالزوج 01392M)تمارة )البلدية

إقليم: القنيطرةابو حيان التوحيديإقليم: القنيطرةحافظ إبراهيم 1687922104/09/12 24 سلمى اشويرف
اللغة النجليزية

04/09/12 24624P)القنيطرة )البلدية

عمالة: فاسبنسودةإقليم: القنيطرةسيدي عيسى 1593678505/09/11 31 محمد ولد الشريف
اللغة اللمانية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

عمالة: سل المتنبيإقليم: القنيطرةالميرة لل خديجة 1505368405/09/08 26 عبد النبي الموقت
الرياضيات

02/09/15 24191U)حصين )المقاطعة

عمالة: الرباطالميرة لل نزهةإقليم: القنيطرةحافظ إبراهيم 1410036106/09/06 21 بنعبد ا سلوى
الرياضيات

29/10/13إلتحاق بالزوج 01117N)أكدال الرياض )المقاطعة

عمالة مقاطعات المير مولي عبد اإقليم: القنيطرةعبدا كنون

الدار البيضاء أنفا

1280416107/09/04 54 سميحة عمراني
علوم الحياة 

والرض
08/10/07إلتحاق بالزوج 01491V)المعاريف )المقاطعة
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الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: المحمديةابن ياسينإقليم: القنيطرةسيدي عيسى 1545713201/01/10 14 كنزة حمان
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 01914E)المحمدية )البلدية

عمالة مقاطعات وادي الدهبإقليم: القنيطرةسيدي عيسى

ابن مسيك

1542351213/01/09 19 عباد زهرة
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13إلتحاق بالزوج 01876N)سباتة )المقاطعة

عمالة: الرباطعل ل الفاسيإقليم: القنيطرةالنوار 1592549201/03/11 37 العوفير ياسمينة
الفيزياء والكيمياء

01/03/11إلتحاق بالزوج 01125X)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: سللسان الدين إبن الخطيبإقليم: القنيطرةسيدي عيسى 1719502201/11/13 19 خديجة الريح
الفيزياء والكيمياء

01/11/13إلتحاق بالزوج 01295G)تابريكت )المقاطعة

عمالة: طنجة - بوخالفإقليم: القنيطرةسيدي عيسى

أصيل

1503892705/09/08 48 عبد الحليم المقالي
التربية السلمية

05/09/08 26230K)كزناية )البلدية

عمالة: مكناسمحمد أجاناإقليم: القنيطرةحافظ إبراهيم 1406403105/09/08 19 بكور نادية
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25033J)مكناس )البلدية

إقليم: العرائشمولي محمد بن عبداإقليم: القنيطرةالمير مولي الحسن 1688192104/09/12 24 فؤاد زوايي
التربية البدنية

04/09/12 05989J)العرائش )البلدية

عمالة: طنجة - الخوارزميإقليم: القنيطرةابو العلء المعري

أصيل

1693151503/09/13 18 ناصف عقار
التربية البدنية

03/09/13 20601S)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: تازةعقبة بن نافعإقليم: القنيطرةابن الثير 11235321116/09/98 16 الكرش اناس
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 16675Zبني لنث

عمالة مقاطعات عمر بن الخطابإقليم: القنيطرةحافظ إبراهيم

الدار البيضاء أنفا

1246143102/09/14 12 زراتي  يوسف
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01486P)أنفا )المقاطعة

عمالة: فاسابن الهيتمإقليم: القنيطرةسيدي عيسى 1159300216/09/99 64 ابراهيم نحاس
الفلسفة

05/09/07 02259E)المرينيين )المقاطعة

إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: القنيطرةسيدي عيسى 1596606118/11/11 30 خدوجة رزقي
الفلسفة

17/01/12إلتحاق بالزوج 07291Z)أزيلل )البلدية

إقليم: سيدي قاسم أمينإقليم: القنيطرةالميرة لل خديجة

سليمان

1599518205/09/11 13 عبد اللطيف  

الوكيلي

الفلسفة
02/09/14إلتحاق بالزوجة 25527Wدار بلعامري

عمالة: الرباطحمان الفطواكيإقليم: الخميساتالثكنة 60383416/09/94 87 تامدي خالد
العلوم القتصادية 

والتدبير
21/01/04إلتحاق بالزوجة 01131D)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: الصخيرات المهدي المنجرةإقليم: الخميساتادريس بنزكري

 - تمارة

1172159712/11/01 52 الطاري الكبيرة
اللغة العربية

02/09/09 26627S)عين عتيق )البلدية

عمالة: سلالباتول الصبيحيإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 1544463302/09/09 52 الناجي خديجة
اللغة العربية

02/09/09 25651F)باب المريسة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات محمد السراجإقليم: الخميساتمحمد القري

 - تمارة

1593631105/09/11 30 ابتسام النية
اللغة العربية

06/10/11إلتحاق بالزوج 23487Dسيدي يحيى زعير

إقليم: الجديدة ثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: الخميساتيوسف بن تاشفين 1599002105/09/11 30 حياة بن الضراوي
اللغة العربية

06/10/11إلتحاق بالزوج 08731P)الجديدة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: الخميساتمحمد السادس

سليمان

1599581105/09/11 30 فاطمة فارد
اللغة العربية

05/09/11إلتحاق بالزوج 11203B)سيدي سليمان )البلدية

الثانوية التأهيلية الجنرال إقليم: الخميساتمحمد الناصر

الكتاني

إقليم: برشيد 1692596105/08/13 18 مربوح مليكة
اللغة العربية

05/08/13 26522C)برشيد )البلدية

عمالة: مكناسالمسيرةإقليم: الخميساتواد الدهب 297027116/09/86 148 الغراس محمد
اللغة الفرنسية

16/09/86أقدمية 20 سنة 03951U)مكناس )البلدية

عمالة: سلجابر بن حيانإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 363010116/09/89 130 عبد الرحمان 

مخلص

اللغة الفرنسية
16/09/93أقدمية 20 سنة 01298K)حصين )المقاطعة

إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: الخميساتواد الدهب 324267121/09/87 106 حسن بلغازي
اللغة الفرنسية

03/09/03أقدمية 12 سنة 24610Z)تيفلت )البلدية

عمالة: طنجة - الجامعيإقليم: الخميساتمولي ادريس

أصيل

893301116/09/89 92 لطيفة اوغزا
اللغة الفرنسية

05/09/03أقدمية 12 سنة 26118N)طنجة المدينة )المقاطعة

إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: الخميساتايتسعيد لفرايش 57900116/09/94 88 علل بولقرون
اللغة العربية

05/12/06 11575F)الخميسات )البلدية

عمالة: سل أحمد الحنصاليإقليم: الخميساتسيدي بلقاسم 1155528416/09/99 74 هشام صميض
العلوم القتصادية 

والتدبير
21/09/04إلتحاق بالزوجة 24716P)العيايدة )المقاطعة

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتالدارسة 1307558120/09/03 66 امال قزموحي
اللغة الفرنسية

02/09/09 11573D)تيفلت )البلدية

عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 1172909506/09/00 42 يوسف أديانا
اللغة الفرنسية

06/10/11إلتحاق بالزوجة 26566A)زواغة )المقاطعة

إقليم: الخميساتمولي ادريسإقليم: الخميساتواد الدهب 1546709101/01/10 28 عبد اللطيف 

البراهيمي

اللغة الفرنسية
02/09/13 19264N سيدي علل البحراوي

)البلدية(

م .م. سيدي حيان 

بوغادي

إقليم: الخميساتالمختار السوسيإقليم: الخميسات 1404617505/09/07 24 صفاء شوراق
اللغة الفرنسية

04/09/12 20511Uمعازيز

إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: الخميساتادريس بنزكري

 السراغنة

92433122/11/95 21 نادية مداني
اللغة الفرنسية

24/08/13إلتحاق بالزوج 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: الخميساتالتوحيد 14072081005/09/08 19 بشرى اللبازي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 22646P)ويسلن )البلدية

عمالة: مكناسمحمد الخامسإقليم: الخميساتالمختار السوسي 1689990203/09/13 18 إيمان الغازي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25269R)ويسلن )البلدية

عمالة: مكناسأناسيإقليم: الخميساتمولي ادريس 840369109/12/93 88 فاطمة العسري
اللغة النجليزية

02/09/09 26026N)مكناس )البلدية

إقليم: الحاجبالثلوجإقليم: الخميساتالتوحيد 1689103303/09/13 19 زمزمي علوي سعاد
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 24268C)الحاجب )البلدية

عمالة: سللسان الدين إبن الخطيبإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 1679649701/03/11 18 مختاري البداوي
اللغة النجليزية

03/09/13 01295G)تابريكت )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 1689091103/09/13 18 فدوى الراضي
اللغة النجليزية

03/09/13 11573D)تيفلت )البلدية

إقليم: القنيطرةطه حسينإقليم: الخميساتمحمد السادس 1690956703/09/13 18 حياة السحمودي
اللغة النجليزية

03/09/13 11192P)القنيطرة )البلدية

إقليم: تنغيرثأ.س,م,بن عبد اإقليم: الخميساتالمختار السوسي 1722042103/09/14 12 زناتي حنان
اللغة النجليزية

03/09/14إلتحاق بالزوج 13505D)تنغير )البلدية

عمالة: مكناسالسلمإقليم: الخميساتمحمد السادس 1544029102/09/09 52 امرابطي  سميرة
الجتماعيات

02/09/09 25268P)مكناس )البلدية

إقليم: الحاجبثانوية جحجوح التأهيليةإقليم: الخميساتادريس بنزكري 1124967116/09/98 50 احمامي محمد
الجتماعيات

27/09/10 26259Sجحجوح

عمالة: الرباطعمر الخيامإقليم: الخميساتمحمد بلحسن الوزاني 363200116/09/89 112 أسنسوييس حسن
الرياضيات

16/09/95إلتحاق بالزوجة 01118P)أكدال الرياض )المقاطعة

عمالة: مكناسطارق بن زيادإقليم: الخميساتاحمد الحنصالي 1124715116/09/98 102 عادل الخزاري
الرياضيات

10/10/00أقدمية 12 سنة 03952V)مكناس )البلدية

عمالة: سلالباتول الصبيحيإقليم: الخميساتواد الدهب 331483116/09/88 52 الشاتي حميد
الرياضيات

05/09/09 25651F)باب المريسة )المقاطعة

إقليم: تطوانالقرطبيإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 1278828107/09/04 52 البعليي المهدي
الرياضيات

02/09/09 26414K)تطوان )البلدية

عمالة: مكناسبدرإقليم: الخميساتادريس بنزكري 1410776306/09/06 44 يحيى عبد الحميد
الرياضيات

10/10/13 24761N)مكناس )البلدية

عمالة: الصخيرات مرس الخيرإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء

 - تمارة

1544257302/09/09 42 معاد زجلي
الرياضيات

02/09/09 24185Mمرس الخير

عمالة: سل ابي شعيب الدكاليإقليم: الخميساتالفتح 15456551202/09/09 18 سحر اكناو
الرياضيات

03/09/13 25863L)حصين )المقاطعة

إقليم: الخميساتعبد ا كنونإقليم: الخميساتتيزيطين 1238912911/09/01 90 يوسف اهنو
العلوم القتصادية 

والتدبير
25/11/05 11571B)الخميسات )البلدية

إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكيإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 1046007216/09/96 58 رضواني عبد الرحيم
العلوم القتصادية 

والتدبير
27/11/13 11578J)الرماني )البلدية

عمالة: الصخيرات أحمد البوعنانيإقليم: الخميساتواد الدهب

 - تمارة

1438546201/01/07 58 الحماري العربي
الفيزياء والكيمياء

15/10/08 25652Gسيدي يحيى زعير

عمالة مقاطعة المصلىإقليم: الخميساتالتوحيد

عين الشق

1445446106/02/08 13 المعطي بلقاسمي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01682C)عين الشق )المقاطعة

إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: الخميساتالطلس 1543375402/09/09 52 عبد الغني ادعيكل
التربية السلمية

02/09/09 11576G)الخميسات )البلدية

عمالة: المضيق - الفقيه داودإقليم: الخميساتالطلس

الفنيدق

1543514102/09/09 44 لبنة الحسيوتي
التربية السلمية

02/09/09إلتحاق بالزوج 21287M)المضيق )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: الخميساتالطلسإقليم: الخميساتايتسعيد لفرايش 91166216/09/95 40 يوسف بن هيبة
التربية السلمية

16/09/11 24195Yأيت يدين

عمالة: سلجابر بن حيانإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 1368253207/09/04 30 طارق بتثابت
الفلسفة

02/09/11إلتحاق بالزوجة 01298K)حصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات عبد الرحمان الداخلإقليم: الخميساتالتوحيد

 - تمارة

1689687503/09/13 18 نملي محمد نوفل
التربية البدنية

03/09/13 23490G)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات المهدي المنجرةإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

 - تمارة

1689875403/09/13 18 البصراوي سعاد
التربية البدنية

03/09/13 26627S)عين عتيق )البلدية

عمالة: سل ام الربيعإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 1410149106/09/06 52 الدفلي سيدي محمد
المعلوميات

02/09/09 25862K)العيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات عبدالعزيز مزيان بلفقيهإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء

 - تمارة

1410025106/09/06 36  بلحاج عبد الله
المعلوميات

02/09/10 26265Yسيدي يحيى زعير

عمالة: مكناسالمسيرةإقليم: الخميساتمحمد بلحسن الوزاني 1307712105/09/03 42 لبداوي كوثر
الفلسفة

20/10/09إلتحاق بالزوج 03951U)مكناس )البلدية

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتالمختار السوسي 1543197102/09/09 42 فاطمة باسلم
الفلسفة

02/09/09 11573D)تيفلت )البلدية

عمالة: سلالعلمة محمد الصبيحيإقليم: الخميساتواد الدهب 1504253305/09/08 40 عبد الحفبظ الريح
الفلسفة

05/09/11 01296H)تابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات أبي بكر الرازيإقليم: الخميساتالتوحيد

 - تمارة

1679089201/03/11 18 أمل غنام
الفلسفة

02/09/13إلتحاق بالزوج 25273V)الصخيرات )البلدية

عمالة: الرباطأبي ذر الغفاريإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 1543740402/09/09 42   عصام حميدوش
الفلسفة

02/09/09 01130C)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: الرباطالمالقيعمالة: الرباطمولي عبد ا 895445116/09/89 136 صفاء الشرادي
الرياضيات

09/11/89أقدمية 20 سنة 01123V)حسان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن عمالة: الرباطابراهيم الروداني

تومرت

عمالة: مراكش 1276873205/09/03 54 حرية الوردي
الفلسفة

05/09/08 02655K)المنارة )المقاطعة

إقليم: زاكورةثا. الخوارزميعمالة: الرباطالحسن اليوسي 383960117/09/90 48 مينة بوشكيوة
الفلسفة

05/09/08 24779H)اكدز )البلدية

إقليم: القنيطرةالتقدمعمالة: سل المنصور الذهبي 306967121/09/87 86 حسن   يماني
اللغة العربية

07/09/04أقدمية 12 سنة 11206E)القنيطرة )البلدية

 الفقيه محمد بن أبي بكر عمالة: سلالنصر

التطواني

عمالة: سل 239607116/09/84 82 عبد القادر فني
الفلسفة

29/09/08 01290B)بطانة )المقاطعة

عمالة: سلالباتول الصبيحيعمالة: سلمالكة الفاسي 1120237116/09/98 92 البوعناني ربيعة
اللغة الفرنسية

06/09/00أقدمية 12 سنة 25651F)باب المريسة )المقاطعة

إقليم: تنغيرثأ. بومالن دادسعمالة: سل موحى أوحمو الزياني 368309227/11/89 48 عمر الشرقاوي
اللغة الفرنسية

26/10/10 13515P)بو مالن دادس )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: سل المتنبيعمالة: سلحليمة السعدية 1544696102/09/09 34 الكوار نجلء
اللغة الفرنسية

27/09/11 24191U)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الجنرال عمالة: سلالعلمة محمد الصبيحي

الكتاني

إقليم: برشيد 1504107105/09/08 30 امينة لحياوي
اللغة الفرنسية

05/09/11 26522C)برشيد )البلدية

عمالة: الصخيرات الندلسعمالة: سلعبد السلم عامر

 - تمارة

1543202102/09/09 19 بشبوش غزلن
اللغة النجليزية

02/09/13إلتحاق بالزوج 01395R)تمارة )البلدية

إقليم: القنيطرةالقدسعمالة: سلالفقيه محمد الحمداوي 1546627101/01/10 18 علي البطاني
اللغة النجليزية

03/09/13 10802R)القنيطرة )البلدية

عمالة: الرباطالحسن الثانيعمالة: سل المتنبي 895803112/01/90 111 لخريبي رشيدة
الجتماعيات

22/09/10إلتحاق بالزوج 01120S)حسان )المقاطعة

عمالة: الرباطمدارس محمد الخامسعمالة: سل علل الفاسي 304904128/09/87 104 محمد الجوهري
الجتماعيات

16/09/97أقدمية 12 سنة 01133F)حسان )المقاطعة

عمالة: وجدة - ثا. زيري بن عطيةعمالة: سل العباس مفتاح

أنكاد

1445218120/02/08 31 توفيق بن تومية
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوجة 04399F)وجدة )البلدية

عمالة: الصخيرات المهدي المنجرةعمالة: سل العباس مفتاح

 - تمارة

1280757225/03/04 19 المهدي بوغروم
الجتماعيات

02/09/13إلتحاق بالزوجة 26627S)عين عتيق )البلدية

عمالة: سل علل الفاسيعمالة: سل سلمة مصدق 1591097126/07/10 18 سناء بوخاري تقي
الجتماعيات

03/09/13 18598P)حصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات المعطي بوعبيدعمالة: سل علل الفاسي

 - تمارة

331662116/09/88 104 عبد اللطيف زيدي
الرياضيات

16/09/97أقدمية 12 سنة 24605U)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات المعطي بوعبيدعمالة: سل الحسن الثاني

 - تمارة

898970116/09/91 92 سعاد الشطاين
الرياضيات

12/10/00أقدمية 12 سنة 24605U)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات أحمد البوعنانيعمالة: سل الحسن الثاني

 - تمارة

1051204116/09/97 88 أزمير بوشعيب
الرياضيات

01/10/04أقدمية 12 سنة 25652Gسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات النسيمعمالة: سل علل الفاسي

 - تمارة

1153307116/09/99 88 نادية عطية
الرياضيات

16/09/01أقدمية 12 سنة 25738A)تمارة )البلدية

عمالة: الرباطابي بكر الصديقعمالة: سل المتنبي 789801116/09/92 66 عبد الكريم اكريمو
الرياضيات

17/10/09 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الرباطالشريف الدريسيعمالة: سلالنهضة 92322115/09/95 55 محمد اليوسري
الرياضيات

02/09/09إلتحاق بالزوجة 01119R)أكدال الرياض )المقاطعة

عمالة: الرباطابي بكر الصديقعمالة: سل ابي شعيب الدكالي 716739116/09/92 52 ادير مصطفى
الرياضيات

06/09/13إلتحاق بالزوجة 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: سل العباس مفتاحعمالة: سل علل الفاسي 122353216/09/83 116 عمر إفراون
الفيزياء والكيمياء

16/09/97أقدمية 20 سنة 01294F)تابريكت )المقاطعة

عمالة: الرباطالمالقيعمالة: سللسان الدين إبن الخطيب 347071116/09/88 140 عبد ا  الرهوني
التربية البدنية

16/09/88أقدمية 20 سنة 01123V)حسان )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات المسجدعمالة: سلالقاضي عياض

الدار البيضاء أنفا

1722266202/09/14 12 خولة خنو
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01489T)أنفا )المقاطعة

إقليم: إفرانمحمد الخامسعمالة: سل علل الفاسي 890495116/09/88 94 علوي محمدي 

الزهرة

الفلسفة
19/12/11 10785X)ازرو )البلدية

عمالة: سلمحمد جمال الدرةعمالة: سللسان الدين إبن الخطيب 1171945101/01/02 66 عماري المصطفى
الفلسفة

07/09/05 25507Z)باب المريسة )المقاطعة

إقليم: الخميساتواد الدهبعمالة: سل السهول 1284659107/09/05 38 فتيحة بوستة
الفلسفة

30/10/10إلتحاق بالزوج 11573D)تيفلت )البلدية

إقليم: القنيطرةمحمد الخامسعمالة: سل الحسين السلوي 243971116/09/89 102 الحيان رحال
الترجمة

21/10/06 11198W)القنيطرة )البلدية

ثانوي محمد 

الزرقطوني

إقليم: الحاجب16  نونبرإقليم: سيدي قاسم 718340616/09/92 76 علي الفايق
اللغة العربية

07/09/05 23475Rأيت بوبيدمان

إقليم: القنيطرةالقدسإقليم: سيدي قاسمثانوية مولي رشيد 1152252116/09/99 63 عبد الله طوريس
اللغة العربية

02/09/09إلتحاق بالزوجة 10802R)القنيطرة )البلدية

عمالة: سلعبد السلم عامرإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت 1590870126/07/10 46 آمال محمدي
اللغة العربية

15/11/10 24832R)تابريكت )المقاطعة

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين 1679577701/03/11 46 محمد بلحرش
اللغة العربية

01/03/11 11573D)تيفلت )البلدية

إقليم: الخميساتفاطمة الزهراءإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 14463241305/09/08 18 جواد ختام
اللغة العربية

05/09/13 11568Yازحيليكة

إقليم: القنيطرةإدريس الولإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 1048156116/09/96 102 هشام أنزار
الفلسفة

16/09/01أقدمية 12 سنة 11199X)القنيطرة )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية مولي رشيدإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 59571116/09/94 92 الدريوش امريحات
اللغة الفرنسية

16/09/00أقدمية 12 سنة 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابيإقليم: سيدي قاسمالبيروني 1044302116/09/96 92 ر مصطفى شيكر
الجتماعيات

16/09/00أقدمية 12 سنة 15122L)احد كورت )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية محمد الخامسإقليم: سيدي قاسمثانوية أحد 342284116/09/88 84 نور الدين المراني
اللغة الفرنسية

02/09/09 15124N)سيدي قاسم )البلدية

إقليم: القنيطرةطه حسينإقليم: سيدي قاسمتغاري 1120283116/09/98 76  عبد الله علم
اللغة العربية

04/09/12 11192P)القنيطرة )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية أحدإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 1177304106/09/00 74 ادريس حميري
اللغة الفرنسية

08/04/10 15118G)سيدي قاسم )البلدية

عمالة: مكناسعبد الرحمان بن زيدانإقليم: سيدي قاسمثانوية محمد الخامس 1151872116/09/99 73 دهان اسماء
اللغة الفرنسية

15/04/10إلتحاق بالزوج 04096B)مكناس )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية أحدإقليم: سيدي قاسمحفصة بنت عمر 740435116/09/93 56 قايدي خالد
اللغة الفرنسية

09/11/09 15118G)سيدي قاسم )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: مكناسبدرإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي 1543099102/09/09 43 العلوي ايمان
اللغة الفرنسية

02/09/09إلتحاق بالزوج 24761N)مكناس )البلدية

عمالة: مكناسأناسيإقليم: سيدي قاسمثانوية مولي رشيد 1445057120/02/08 31 ابتسام بنحدو
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 26026N)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز

العربي

عمالة: مراكش 1692027103/09/13 19 ضياء أمحدوش
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 20648T)المنارة )المقاطعة

إقليم: خريبكةابن  تومرتإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 1546024201/01/10 18 مكريني الصالح
اللغة الفرنسية

05/09/13 12257Xلكفاف

عمالة: فاسابن عربيإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 1723796501/09/14 13 منية بوستار
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوج 25310K)زواغة )المقاطعة

عمالة: فاسعبد الخالق الطرسإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت 1723785302/09/14 12 حليمي هجر
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26077U)زواغة )المقاطعة

ثانوي محمد 

الزرقطوني

محمد بن عبد الكريم إقليم: سيدي قاسم

الخطابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1446707205/09/07 55 نــــدى اللغميــش
اللغة السبانية

05/09/07إلتحاق بالزوج 15338W)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: فاسبنسودةإقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحة 1171377304/12/00 74 أحمد الحليمي
الجتماعيات

05/09/08 02260F)زواغة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحةإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 1443760105/09/07 46 حميد سيطرو
الجتماعيات

02/09/10 24463P)جرف الملحة )البلدية

إقليم: آسفيالجاحظإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 1590866226/07/10 46 كريمة بلقرافي
الجتماعيات

15/11/10 25522Rحرارة

الثانوية التأهلية ابن سسينا إقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي

التقنية

إقليم: القنيطرة 1409151220/09/06 36 غريب يإ سين
الجتماعيات

02/09/10إلتحاق بالزوجة 11196U)القنيطرة )البلدية

عمالة: الرباطمدارس محمد الخامسإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت 1590845126/07/10 36 أزلماض إصلح
الجتماعيات

15/11/10إلتحاق بالزوج 01133F)حسان )المقاطعة

عمالة: سلمحمد جمال الدرةإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 1590867126/07/10 36 عائشة بن سي علي
الجتماعيات

15/11/10إلتحاق بالزوج 25507Z)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهياية المير إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين

مولي رشيد

إقليم: شفشاون 1599493105/09/11 31 جواد الخافي
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوجة 06421D)شفشاون )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين 1599294105/09/11 30 العمراوي عبد 

العزيز

الجتماعيات
05/09/11 15115D)دار الكداري )البلدية

إقليم: القنيطرةابن الهيثمإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي 1599355105/09/11 30 الحراق أزهار
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوج 23807B)القنيطرة )البلدية

ثانوية المير مولي 

عبد ا التقنية

إقليم: القنيطرةابن عبادإقليم: سيدي قاسم 366479116/09/89 116 محمد العيوج
الرياضيات

16/09/94أقدمية 20 سنة 11173U)القنيطرة )البلدية

عمالة: فاسابن باجةإقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين 1124099416/09/98 82 عبدالصمد معكول
الرياضيات

05/09/11 02069Y)فاس المدينة )المقاطعة

50



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: سلعبد الرحيم بوعبيدإقليم: سيدي قاسمثانوية محمد الخامس 1444816106/02/08 60 حاتم الصباحي
الرياضيات

15/04/10 24720U)باب المريسة )المقاطعة

ثانوية المير مولي عبد ا إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي

التقنية

إقليم: سيدي قاسم 1546787801/01/10 28 محمد طالة
الرياضيات

05/09/13 15117F)سيدي قاسم )البلدية

عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الدهبي 244346121/09/87 122 أحمد ريضا
علوم الحياة 

والرض
16/09/99إلتحاق بالزوجة 22646P)ويسلن )البلدية

إقليم: الحاجبثانوية جحجوح التأهيليةإقليم: سيدي قاسمثانوية أحد 1543626102/09/09 39 فاطمة الزهراء 

الناصري

علوم الحياة 

والرض
07/10/11إلتحاق بالزوج 26259Sجحجوح

عمالة: الصخيرات مرس الخيرإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

 - تمارة

1599151205/09/11 31 مريم شابو
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 24185Mمرس الخير

 الفقيه محمد بن أبي بكر إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين

التطواني

عمالة: سل 1593304605/09/11 30 مهى إبراهيمي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 01290B)بطانة )المقاطعة

إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 1593760605/09/11 31 بشرى الصمدوني
الفيزياء والكيمياء

05/09/11إلتحاق بالزوج 08736V)سيدي بنور )البلدية

عمالة مقاطعات أم البنينإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة

الفداء مرس 

1692567703/09/13 28 ابو شادي وئام
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01563Y)الفداء )المقاطعة

عمالة: مكناسالمرجعيةإقليم: سيدي قاسمثانوية عبد ا إبراهيم 1438371108/01/07 31 سرسار لبنى
التربية السلمية

05/09/11إلتحاق بالزوج 21950H)مكناس )البلدية

عمالة: سلعباس محمود العقادإقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري 1585952702/09/10 18 مروان بيشي
التربية البدنية

03/09/13 23464D)تابريكت )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين 1689879203/09/13 18 أمال الصغيور
التربية البدنية

03/09/13 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

ثانوية المام البخاري إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

التأهيلية

إقليم: تاونات 1405214505/09/07 16 بويحياوي بشرى
التربية البدنية

02/09/15 26733Gامكانسة

ثانوية المير مولي عبد ا إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي

التقنية

إقليم: سيدي قاسم 1410022106/09/06 60 بالفحلي فدوى
الفلسفة

06/09/06 15117F)سيدي قاسم )البلدية

ثانوي محمد 

الزرقطوني

عمالة: فاسإبن حزمإقليم: سيدي قاسم 1154167116/09/99 31 عمر   اكراصي
الفلسفة

05/09/11إلتحاق بالزوجة 01984F)أكدال )المقاطعة

إقليم: القنيطرةطه حسينإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 1593436105/09/11 30 راوية البطيطي
الفلسفة

05/09/11إلتحاق بالزوج 11192P)القنيطرة )البلدية

عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 1593708305/09/11 30 لبنى رزق ا
الفلسفة

05/09/11إلتحاق بالزوج 22745X)زواغة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء 1586901102/09/10 28 ياسين رزوقي
الفلسفة

03/09/13 15129Uاولد نوال

إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابيإقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري 1503858105/09/08 18 يونس الجريري
الفلسفة

03/09/13 15122L)احد كورت )البلدية
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمةإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 15041391305/09/08 18 معدية كوثر
الفلسفة

05/09/13 11566Wبراشوة

إقليم: القنيطرةابن عبادإقليم: سيدي سليمانابن زيدون 310702128/09/87 88 السيتل حبيب
اللغة العربية

30/10/01أقدمية 12 سنة 11173U)القنيطرة )البلدية

إقليم: القنيطرةابن الهيثمإقليم: سيدي سليمانابن زيدون 749912116/09/93 84 عبد الحي العيوني
اللغة العربية

17/03/08 23807B)القنيطرة )البلدية

المدرسة الجماعتية 

الخنساء

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: سيدي سليمان

سليمان

1174504106/09/00 62 امجيد الكرني
اللغة الفرنسية

16/09/10 11203B)سيدي سليمان )البلدية

عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابيإقليم: سيدي سليمانالمير مولي عبد ا 899040116/09/91 118 فاطنة بولحجول
اللغة الفرنسية

16/09/98أقدمية 12 سنة 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة

إقليم: القنيطرةالمسيرة الخضراءإقليم: سيدي سليمانابن زيدون 1504433105/09/08 32 رجاء محمود
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوج 11207F)القنيطرة )البلدية

عمالة: الرباطمولي عبد اإقليم: سيدي سليمانعلل الفاسي 1503612405/09/08 30 محمد بدر البقالي 

الحاجي

الجتماعيات
05/09/11 21425M)اليوسفية )المقاطعة

إقليم: الخميساتمحمد بلحسن الوزانيإقليم: سيدي سليمانالمير مولي عبد ا 348307116/09/89 142 ادريس شانا
الرياضيات

16/09/90أقدمية 20 سنة 19265P)الخميسات )البلدية

عمالة: الرباطالمنصور الدهبيإقليم: سيدي سليمانالمير مولي عبد ا 373950117/09/90 130 لحسن المنصوري
الرياضيات

17/09/93أقدمية 20 سنة 01052T)يعقوب المنصور )المقاطعة

إقليم: القنيطرةإدريس الولإقليم: سيدي سليمانالقصيبية 1177013106/09/00 53 انوار الزرار
الرياضيات

02/09/10إلتحاق بالزوجة 11199X)القنيطرة )البلدية

إقليم: القنيطرةثانوية ابن بطوطة التأهيليةإقليم: سيدي سليمانالقصيبية 1447369105/09/07 39 ديمو هجيرة
الرياضيات

14/09/11إلتحاق بالزوج 11200Y)القنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات مولي علي الشريفإقليم: سيدي سليمانابن زيدون

 - تمارة

1590852126/07/10 37 نبيلة مداح
علوم الحياة 

والرض
29/11/10إلتحاق بالزوج 18421X)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات الشيخ ابن تيميةإقليم: سيدي سليمانابن زيدون

 - تمارة

1678890201/03/11 36   إلهام بخري
العلوم القتصادية 

والتدبير
01/03/11إلتحاق بالزوج 26131Cسيدي يحيى زعير

عمالة: فاسابن عربيإقليم: سيدي سليمانعلل الفاسي 344630117/09/88 134 حكيم أحمد
الفيزياء والكيمياء

17/09/92أقدمية 20 سنة 25310K)زواغة )المقاطعة

عمالة مقاطعة المصلىإقليم: سيدي سليماناللعبيات

عين الشق

1596939105/09/11 30 المهدي أوعل
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 01682C)عين الشق )المقاطعة

عمالة: سلجابر بن حيانإقليم: سيدي سليمانابن زيدون 1543790502/09/09 13 أسماء عينوس
المعلوميات

02/09/14إلتحاق بالزوج 01298K)حصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - القاضي عياض

تمارة

عمالة: الرباطالحسن الثاني 245211116/09/84 116 الحمدوني عبد 

المجيد

اللغة العربية
16/09/94أقدمية 20 سنة 01120S)حسان )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - محمد السراج

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن رشد

 - تمارة

344230321/09/88 60 عبد الحي التراب
اللغة العربية

05/09/06 01392M)تمارة )البلدية

52



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب
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م. النقط
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المادة
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نوع
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عمالة: الصخيرات  - الشيخ ابن تيمية

تمارة

عمالة: الصخيرات العربي الدغمي

 - تمارة

398493116/09/91 52 الطيبي صابر
اللغة العربية

05/09/11 23488E)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المنصور الدهبي

تمارة

عمالة: الرباطابن رشد 1590801226/07/10 38 البكوري آمنة
اللغة العربية

01/12/10إلتحاق بالزوج 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - المنصور الدهبي

تمارة

إقليم: العرائشمولي محمد بن عبدا 16895251003/09/13 20 إحسان المثهور
اللغة السبانية

03/09/13إلتحاق بالزوج 05989J)العرائش )البلدية

عمالة: الصخيرات  - محمد السراج

تمارة

عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابي 1182120112/03/01 69 فاطمة لشيهاب
الجتماعيات

07/09/05إلتحاق بالزوج 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - المير مولي عبد ا

تمارة

عمالة: الصخيرات المام البخاري

 - تمارة

1444615126/02/08 54 القباقبي اليعقوبي 

خديجة

الجتماعيات
26/02/08 24606V)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مرس الخير

تمارة

عمالة: الصخيرات المهدي المنجرة

 - تمارة

61273110/10/94 56 أحمد بنعيدة
الرياضيات

20/10/09 26627S)عين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المنصور الدهبي

تمارة

عمالة: الصخيرات المهدي المنجرة

 - تمارة

1503698105/09/08 40 بولعيون عبد الحكيم
الرياضيات

02/09/11 26627S)عين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد ا إبراهيم

تمارة

عمالة: الرباطعبد ا كنون 1587091304/09/09 21 عباسي سلوى
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 01132E)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - المير مولي عبد ا

تمارة

عمالة: الرباطمولي عبد ا 1587088101/01/10 20 نادية العرفاوي
الرياضيات

02/09/13إلتحاق بالزوج 21425M)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - أبي بكر الرازي

تمارة

عمالة: سل العباس مفتاح 1599636505/09/11 14 بوشرى هكو
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 01294F)تابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - المير مولي عبد ا

تمارة

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9 1409863206/09/06 44 عاصيم ليلى
علوم الحياة 

والرض
02/09/09إلتحاق بالزوج 25338R)المنارة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - المير مولي عبد ا

تمارة

عمالة: الرباطالميرة لل نزهة 1438636308/01/07 62 فتيحة الرواكبي
التربية السلمية

02/09/10إلتحاق بالزوج 01117N)أكدال الرياض )المقاطعة
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05

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العداديةإقليم: أزيلل 16789201401/03/11 46 سومية كطابي
اللغة العربية

01/03/11 24410Gاجبابرة

ثانوية تيفاريتي 

التأهيلية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: أزيلل

التأهيلية

إقليم: بني ملل 1543495102/09/09 43 سليمة الحضري
اللغة العربية

02/09/09إلتحاق بالزوج 07698S)بني ملل )البلدية

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

إقليم: الحاجبابن سيناإقليم: أزيلل 15920821001/03/11 36 مصور نجلء
اللغة العربية

01/03/11إلتحاق بالزوج 04236D)سبع عيون )البلدية

ثانوية آيت بوكماز 

التأهيلية

إقليم: الخميساتمحمد السادسإقليم: أزيلل 16906401303/09/13 28 رجاء الحاجي
اللغة العربية

03/09/13 11580Lأولماس

ملحقة ثانوية مولي 

عيسى بن ادريس 

إقليم: الرحامنةثانوية راس العين التأهيليةإقليم: أزيلل 1692487803/09/13 28 سناء أيت بوجمعة
اللغة العربية

03/09/13 09352Pرأس عين الرحامنة

ثانوية الزرقطوني 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية محمد إقليم: أزيلل

الزرقطوني

إقليم: شفشاون 16906431603/09/13 18 موعاد  فاطمة  

الزهراء

اللغة العربية
03/09/13 21606Jبني رزين

إقليم: الفقيه بن ثانوية الخوارزميإقليم: أزيللمركزية افران

صالح

1716886703/09/13 18 علوان نادية
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوج 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: أزيللمركزية اباشكو 17180421503/09/13 18 النوعمي حسنية
اللغة الفرنسية

03/09/13 15129Uاولد نوال

ثانوية مولي رشيد إقليم: أزيللمركزية آيت حساين

التأهيلية

إقليم: بني ملل 1719186403/09/13 18 ليلى سلمي
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 07702W)قصبة تادلة )البلدية

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9إقليم: أزيللمركزية تساوت 1050213116/09/96 114 شكيب حماد
اللغة الفرنسية

16/09/98أقدمية 12 سنة 25338R)المنارة )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن ثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: أزيللمركزية آيت يحيى

صالح

1156239816/09/99 90 بوسلهام عبد ا
التربية السلمية

04/09/02أقدمية 12 سنة 25832C سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الضحىإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 1120908216/09/98 88 اعمارة الزهري
اللغة الفرنسية

02/09/09 24542A)المنارة )المقاطعة

ثانوية المسيرة 

التأهيلية

   ثانوية اولد سعيد  إقليم: أزيلل

التاهيلية

إقليم: بني ملل 1545839501/01/10 52 أيت عواج نادية
اللغة الفرنسية

01/01/10 26237Tأولد سعيد الواد

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

إقليم: سطاتالثانوية التقنيةإقليم: أزيلل 1545842201/01/10 43 عائشة أشيبان
اللغة الفرنسية

01/01/10إلتحاق بالزوج 14638K)سطات )البلدية

ثانوية تيفاريتي 

التأهيلية

عمالة: سلعبد السلم عامرإقليم: أزيلل 1598803805/09/11 40 حسناء ايت حداش
اللغة الفرنسية

05/09/11 24832R)تابريكت )المقاطعة

ثانوية تيفاريتي 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: أزيلل

صالح

1545834101/01/10 38 نادية   الحداوي
اللغة الفرنسية

05/09/11 25832C سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

ثانوية آيت امحمد 

التأهيلية

إقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيليةإقليم: أزيلل 1545704901/01/10 28 احمد انعوف
اللغة الفرنسية

03/09/13 26422Uبني عياط
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م. النقط

01/07/2016
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية التأهيلية إقليم: أزيللمركزية سكاط

الخوارزمي

إقليم: برشيد 1718140303/09/13 28 غزلن فكار
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 24381A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

إقليم: الرشيديةالحسن الثاني تنجدادإقليم: أزيللمركزية خلد 1718736403/09/13 19 المكاوي جميلة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 09854K)تنجداد )البلدية

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

عمالة مقاطعات العقادإقليم: أزيلل

سيدي البرنوصي

1722531702/09/14 14 ليلى ارجي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01657A)سيدي مومن )المقاطعة

ثانوية الجرف الصفر إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية

التأهيلية

إقليم: الجديدة 1689107303/09/13 28 لطيفة فاصلة
اللغة النجليزية

03/09/13 18558Wسيدي اسماعيل

ثانوية تيفاريتي 

التأهيلية

إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطينإقليم: أزيلل 1690949103/09/13 28 عبد الهادي طكوشي
اللغة النجليزية

03/09/13 25525U)جرف الملحة )البلدية

ثانوية محمد السادس 

التأهيلية التقنية

عمالة مقاطعات محمد السادس أناسيإقليم: أزيلل

سيدي البرنوصي

1690958103/09/13 28 خولة قربال
اللغة النجليزية

03/09/13 19862N)سيدي مومن )المقاطعة

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

عمالة مقاطعات مولي اسماعيلإقليم: أزيلل

مولي رشيد

1691849103/09/13 28 جمال السعيدي
اللغة النجليزية

03/09/13 01871H)سيدي عثمان )المقاطعة

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: أزيلل

باها

1692072103/09/13 28 ياسين حايجوب
اللغة النجليزية

03/09/13 26241Xأيت عميرة

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: أزيلل

باها

1692062303/09/13 18 عبد الهادي أزغيغ
اللغة النجليزية

03/09/13 26241Xأيت عميرة

ثانوية الزرقطوني 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية زينب إقليم: أزيلل

النفزاوية

إقليم: الحوز 1692373803/09/13 18 زكرياء   الحياني
اللغة النجليزية

03/09/13 25261Gاغمات

ثانوية المسيرة 

التأهيلية

عمالة مقاطعات ابن المعتزإقليم: أزيلل

سيدي البرنوصي

1722017102/09/14 13 مصطفى عارف
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01748Z)سيدي البرنوصي )المقاطعة

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية

عمالة: المحمديةالعالياإقليم: أزيلل 1722037102/09/14 12 نور الدين حنيوي
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01912C)المحمدية )البلدية

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

إقليم: صفرومحمد القريإقليم: أزيلل 1410305706/09/06 70 الوهبي  عزيز
اللغة السبانية

06/09/06 02449L)البهاليل )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية

تومرت

عمالة: مراكش 1446522205/09/07 54 خديجة بوراس
اللغة اللمانية

05/09/07إلتحاق بالزوج 02655K)المنارة )المقاطعة

ثانوية سد بين الويدان 

التأهيلية

إقليم: العرائشاولد أوشيحإقليم: أزيلل 15921341101/03/11 36 الحمري ياسين
الجتماعيات

01/03/11إلتحاق بالزوجة 26235Rأولد أوشيح

ثانوية الزرقطوني 

التأهيلية

   ثانوية اولد سعيد  إقليم: أزيلل

التاهيلية

إقليم: بني ملل 1688976703/09/13 28 جمال  مصدق
الجتماعيات

03/09/13 26237Tأولد سعيد الواد

ثانوية آيت بوكماز 

التأهيلية

إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابيإقليم: أزيلل 16894501203/09/13 28 الزاوي أيوب
الجتماعيات

03/09/13 15122L)احد كورت )البلدية

ثانوية آيت امحمد 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية الوحدة إقليم: أزيلل

الفريقية

إقليم: شفشاون 16895221303/09/13 28 بورزة محمد ياسين
الجتماعيات

03/09/13 06415Xباب تازة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 
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م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية الزرقطوني 

التأهيلية

عمالة: سل العباس مفتاحإقليم: أزيلل 1689567803/09/13 28 حياة  الشدادي
الجتماعيات

03/09/13 01294F)تابريكت )المقاطعة

ثانوية آيت بوكماز 

التأهيلية

إقليم: بولمانميسور المختلطةإقليم: أزيلل 1690378103/09/13 28 منصف الحمداني
الجتماعيات

03/09/13 08052B)ميسور )البلدية

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

إقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيليةإقليم: أزيلل 1690447603/09/13 28 بوعبيد جواد
الجتماعيات

03/09/13 21797Sعين عائشة

إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيليةإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 1679418101/03/11 18 أيت بلل ياسين
الجتماعيات

03/09/13 07274F)أزيلل )البلدية

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية

إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: أزيلل 1688941303/09/13 18 عبد الفتاح صبار
الجتماعيات

03/09/13 08739Yأولد فرج

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

عمالة: طنجة - أبو العباس السبتيإقليم: أزيلل

أصيل

17236141102/09/14 12 عبد المجيد العلوي
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

ثانوية سد بين الويدان 

التأهيلية

إقليم: بني مللثانوية محمد الخامس التقنيةإقليم: أزيلل 55403116/09/94 126 خالد مصباحي
الرياضيات

16/09/94أقدمية 20 سنة 07699T)بني ملل )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

عمالة مقاطعات محمد السادس أناسيإقليم: أزيلل

سيدي البرنوصي

1690841103/09/13 28 عبد العزيز مزيان
الرياضيات

03/09/13 19862N)سيدي مومن )المقاطعة

ثانوية واويرغت 

التأهيلية

إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسرإقليم: أزيلل 1690856503/09/13 18 مبرور مدني
الرياضيات

03/09/13 14633Eكيسر

ثانوية آيت امحمد 

التأهيلية

عمالة مقاطعة ابن حزمإقليم: أزيلل

الحي الحسني

1690865203/09/13 18 الرجراجي حمزة
الرياضيات

03/09/13 26418P)الحي الحسني )المقاطعة

ثانوية واويرغت 

التأهيلية

ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: أزيلل

التأهيلية

إقليم: أزيلل 1691030203/09/13 18 بزدوز ابراهيم
المعلوميات

03/09/13 07284Sتيموليلت

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: أزيلل 1691041703/09/13 18 منير نادي
الرياضيات

03/09/13 08739Yأولد فرج

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: أزيلل

 السراغنة

1691636903/09/13 18 بن العجين حسن
الرياضيات

03/09/13 09346H)تمللت )البلدية

ثانوية آيت امحمد 

التأهيلية

ثانوية سد بين الويدان إقليم: أزيلل

التأهيلية

إقليم: أزيلل 1692455803/09/13 18 الصديق حرباش
الرياضيات

03/09/13 07293Bافورار

ثانوية ابن خلدون 

العدادية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: أزيلل

تومرت

عمالة: مراكش 1722874202/09/14 14 اسماعيل مدني
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 02655K)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية

الدين اليوبي

عمالة: مراكش 398286216/09/91 138 مولي عبد اللطيف 

سلمان

علوم الحياة 

والرض
16/09/91أقدمية 20 سنة 02653H)المنارة )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن ثانوية النصرإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية

صالح

1438921601/01/07 62 الحسناوي بهيجة
علوم الحياة 

والرض
01/01/07إلتحاق بالزوج 21226Wبرادية

ثانوية الزرقطوني 

التأهيلية

إقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيليةإقليم: أزيلل 1542315103/02/09 52 خالد حنان
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 26422Uبني عياط
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إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: أزيللثانوية أزود التأهيلية 1543084702/09/09 52 بدر الجراوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 15943D)قرية با محمد )البلدية

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

إقليم: النواصرابن العربيإقليم: أزيلل 1690992203/09/13 28 الرافعي حنان
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25232A)بوسكورة )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

عمالة مقاطعات ابن الروميإقليم: أزيلل

سيدي البرنوصي

1691007103/09/13 28 قرشي مريم
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 24940H)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة مقاطعات وادي الدهبإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية

ابن مسيك

1723336402/09/14 12 نزيه غزلن
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/14إلتحاق بالزوج 01876N)سباتة )المقاطعة

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

ثانوية سيدي يحيى بني إقليم: أزيلل

زروال العدادية

إقليم: تاونات 16789191101/03/11 46 سعيد خزيزو
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 25361Rسيدي يحيى بني زروال

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

إقليم: تاوريرتصلح الدين اليوبيإقليم: أزيلل 1678931501/03/11 36 الكريندي عبد العزيز
الفيزياء والكيمياء

01/03/11إلتحاق بالزوجة 04678J)تاوريرت )البلدية

ثانوية آيت امحمد 

التأهيلية

عمالة مقاطعات الحسن الثانيإقليم: أزيلل

ابن مسيك

1719538118/09/13 28 مروان أزهار
الفيزياء والكيمياء

18/09/13 01875M)سباتة )المقاطعة

ثانوية الطلس 

العدادية

عمالة مقاطعة طارق ابن زيادإقليم: أزيلل

الحي الحسني

1692646303/09/13 18 عبد ا الدليمي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 22667M)الحي الحسني )المقاطعة

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

إقليم: النواصرتوفيق الحكيمإقليم: أزيلل 1723420302/09/14 14 محمد الطالبي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 23803X)النواصر )البلدية

ثانوية تيفاريتي 

التأهيلية

إقليم: النواصرالطيب الخمالإقليم: أزيلل 1722945102/09/14 12 يوسف دركاوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 24934B)دار بوعزة )البلدية

ثانوية سد بين الويدان 

التأهيلية

عمالة: طنجة - مولي يوسفإقليم: أزيلل

أصيل

390186116/09/91 138 الحسن اليملحي
التربية السلمية

16/09/91أقدمية 20 سنة 15355P)طنجة المدينة )المقاطعة

ثانوية آيت امحمد 

التأهيلية

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: أزيلل 1592295401/03/11 46 بن خالد عزالدين
التربية السلمية

01/03/11 11573D)تيفلت )البلدية

إقليم: بني مللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 1263861204/09/02 72 رضوان عواج
التربية البدنية

03/09/13 26231L)بني ملل )البلدية

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 1599498605/09/11 30 القشايري عبد 

المعين

التربية البدنية
05/09/11 03789T)أيت أورير )البلدية

ثانوية تيفاريتي 

التأهيلية

إقليم: خريبكةالفارابيإقليم: أزيلل 1689863103/09/13 28 الحبيب بوكطاوي
التربية البدنية

03/09/13 12265F)ابي الجعد )البلدية

ثانوية الزرقطوني 

التأهيلية

إقليم: ميدلتزايدةإقليم: أزيلل 1689825403/09/13 18 فاريح  عبد  المجيد
التربية البدنية

03/09/13 18476Gزايدة

ثانوية آيت بوكماز 

التأهيلية

إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العداديةإقليم: أزيلل 16907691503/09/13 18 أحمد بومديان
التربية البدنية

03/09/13 24410Gاجبابرة

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

إقليم: النواصرمحمد الزرقطونيإقليم: أزيلل 1690819603/09/13 18 أنوار محيضر
التربية البدنية

03/09/13 25342V)دار بوعزة )البلدية
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

إقليم: مديونةالطلسإقليم: أزيلل 16908201003/09/13 18 محمد ميشور
التربية البدنية

03/09/13 25577A)مديونة )البلدية

ثانوية عمر بن عبد 

العزيز التأهيلية

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: أزيلل

سليمان

1678921601/03/11 46 العمراني            

سناء

المعلوميات
01/03/11 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

ثانوية البحيرة 

العدادية

عمالة مقاطعات زريابإقليم: أزيلل

الدار البيضاء أنفا

1685280103/09/13 19 شكير حياة
المعلوميات

03/09/13إلتحاق بالزوج 22680B)المعاريف )المقاطعة

ثانوية المسيرة 

التأهيلية

عمالة: فاسالمهدي المنجرةإقليم: أزيلل 1504031705/09/08 58 ادريسي بدلوي 

محمد

الفلسفة
05/09/08 26454D)جنان الورد )المقاطعة

ثانوية تيفاريتي 

التأهيلية

إقليم: الخميساتالمختار السوسيإقليم: أزيلل 1599194305/09/11 30 فؤاد  شراج
الفلسفة

05/09/11 20511Uمعازيز

إقليم: بني مللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: بني مللمركزية ايت ايكو 1046386116/09/96 90 عبد الغني اسراوي
اللغة العربية

05/09/03أقدمية 12 سنة 26231L)بني ملل )البلدية

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية

إقليم: جرسيفابن سيناإقليم: بني ملل 1503860105/09/08 48 حنان القبالي
اللغة العربية

05/09/08 21881H)جرسيف )البلدية

ثانوية سيدي اعمر 

أوحلي التأهيلية

إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: بني ملل 1599476205/09/11 30 البوسعيدي 

المصطفى

اللغة العربية
05/09/11 07711Fتاكزيرت

ثانوية تاكزيرت 

التأهيلية

عمالة: المحمديةالعالياإقليم: بني ملل 1596834305/09/11 22 كرادي فؤاد
اللغة العربية

03/09/13 01912C)المحمدية )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية

إقليم: آسفيمولي اسماعيلإقليم: بني ملل 1048687416/09/96 18 صابر عادل
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 14009B)سبت كزولة )البلدية

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية

إقليم: خنيفرةمولي رشيدإقليم: بني ملل 1278112107/09/04 64 محمد وعلي
اللغة الفرنسية

05/09/07 11984Aاكلموس

ثانوية الطلس 

الـتأهيلية

عمالة: مكناسالمام عليإقليم: بني ملل 1690316103/09/13 18 ليلة مونجي
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 03954X)مكناس )البلدية

ثانوية الزيتون 

العدادية

عمالة: المضيق - عبد الرحيم بوعبيدإقليم: بني ملل

الفنيدق

1689479303/09/13 18 الحداد رضوان
اللغة السبانية

تبادل 03/09/13 25510C)المضيق )البلدية

ثانوية الطلس 

الـتأهيلية

عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: بني ملل 1678925501/03/11 46 بوشنافة شفيق
الجتماعيات

01/03/11 22646P)ويسلن )البلدية

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية

إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: بني ملل 1689187103/09/13 28 كلثوم العابدي
الجتماعيات

03/09/13 08736V)سيدي بنور )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: بني ملل

وخزان

إقليم: تيزنيت 1121440616/09/98 26 الحسين كربط
الجتماعيات

02/09/15 20741Uأربعاء الساحل

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية

إقليم: تنغيرثأ.سيدي بويحيىإقليم: بني ملل 1261354404/09/02 26 ابراهيم بوحى
الجتماعيات

02/09/15 13499Xسوق الخميس دادس

الثانوية التأهيلية إغرم 

لعلم

إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: بني ملل 1544446402/09/09 26 محمد  الكرزازي
الجتماعيات

02/09/15 15129Uاولد نوال
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

بني ملل - خنيفرة05

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية

إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: بني ملل 1723452802/09/14 12 لحسن واخير
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 17292Vسيدي موسى الحمري

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية

إقليم: آسفيالهداية السلميةإقليم: بني ملل 1444855115/02/08 44 الحسين بيبورشي
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوجة 14002U)آسفي )البلدية

ثانوية سيدي اعمر 

أوحلي التأهيلية

عمالة: الصخيرات عبدالعزيز مزيان بلفقيهإقليم: بني ملل

 - تمارة

1585854402/09/10 36 بضري الحسين
الرياضيات

02/09/10 26265Yسيدي يحيى زعير

ثانوية أم الرمان 

التأهيلية

ثانوية مولي رشيد إقليم: بني ملل

التأهيلية

إقليم: بني ملل 1546150101/01/10 18 مصطفى الوراق
الرياضيات

03/09/13 07702W)قصبة تادلة )البلدية

ثانوية أم الرمان 

التأهيلية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: بني ملل

باها

1504476105/09/08 16 بوحماد جامع
الرياضيات

02/09/15 25412W)بيوكرة )البلدية

إقليم: ورزازاتثا التأهيلية ابي القاسمإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 1722163102/09/14 12 خاضيع هند
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 13510Jسكورة أهل الوسط

ثانوية الزيتون 

العدادية

إقليم: العرائشالثانوية التاهيلية السعادةإقليم: بني ملل 1444881115/02/08 30 بشرى ملوكي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 26674T)القصر الكبير )البلدية

إقليم: ميدلتاعدادية العياشيإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 1504259105/09/08 58 عبدالواحـــد 

صغيـــــري

التربية السلمية
05/09/08 11965E)ميدلت )البلدية

ثانوية معاد بن جبل 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةإقليم: بني ملل 1504894205/09/08 38 مصطفى وديع
التربية السلمية

تبادل 03/09/13 07684Bأولد ايعيش

ثانوية ابن طفيل 

التأهيلية

ثانوية معاد بن جبل إقليم: بني ملل

العدادية

إقليم: بني ملل 1504184105/09/08 28 كريمة مهتدي
التربية السلمية

تبادل 03/09/13 25477S)بني ملل )البلدية

ثانوية ابن طفيل 

التأهيلية

إقليم: بني مللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: بني ملل 1171570110/09/01 42 صميم وسمي
التربية البدنية

04/09/12 26231L)بني ملل )البلدية

ثانوية أم الرمان 

التأهيلية

عمالة مقاطعات علل بن عبد اإقليم: بني ملل

سيدي البرنوصي

16897161203/09/13 18 الرازي حمزة
التربية البدنية

03/09/13 25002A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إغرم 

لعلم

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: بني ملل

باها

1156785116/09/99 16 سعيد جليل
الفلسفة

02/09/15 24253Lسيدي بيبي

ثانوية الحسن الثاني إقليم: الفقيه بن صالحثانوية الخوارزمي

التأهيلية

إقليم: بني ملل 889429116/09/88 140 نعيمة واهلي
اللغة العربية

16/09/88أقدمية 20 سنة 07698S)بني ملل )البلدية

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 1543738102/09/09 52 محمد همامي
اللغة العربية

02/09/09 07295Dبزو

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

عمالة: فاسابن عربيإقليم: الفقيه بن صالح 1678947101/03/11 37 نبيلة الزهري
اللغة العربية

01/03/11إلتحاق بالزوج 25310K)زواغة )المقاطعة

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

إقليم: خريبكةالمام  مالكإقليم: الفقيه بن صالح 1598828105/09/11 30 خديجة أيت لحرش
اللغة العربية

05/09/11إلتحاق بالزوج 12237A)خريبكة )البلدية

إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية لمزوضيةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الخوارزمي 1049474916/09/96 26 يوسف امجار
اللغة العربية

02/09/15 25536Fلمزوضية

59



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

بني ملل - خنيفرة05

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: مكناسمحمد المكناسيإقليم: الفقيه بن صالحثانوية بئر انزران 323248121/09/87 130 علي البحري
اللغة الفرنسية

16/09/93أقدمية 20 سنة 04092X)مكناس )البلدية

إقليم: بني مللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 1115813116/09/97 92 هللي  ربيع
اللغة الفرنسية

26/09/03أقدمية 12 سنة 26231L)بني ملل )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

ثانوية عمر بن الخطاب إقليم: الفقيه بن صالح

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1156307616/09/99 66 حميد اكرضان
اللغة الفرنسية

02/09/09 07712Gبرادية

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: أزيلل 1115719316/09/97 50 سعيد المرزاق
اللغة الفرنسية

05/09/11 07289Xبني عياط

الثانوية العدادية اولد 

علي منصور

إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 1409069106/09/06 41 وفاء حنيوي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 07704Y)بني ملل )البلدية

ثانوية 30 يوليوز 

التأهيلية

إقليم: بني مللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 1173738206/09/00 18 عبد الرحيم الراوي
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26231L)بني ملل )البلدية

مركزية أولد عيسى 

الواد

ثانوية مولي رشيد إقليم: الفقيه بن صالح

التأهيلية

إقليم: بني ملل 1717915103/09/13 18 جميلة المباركي
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 07702W)قصبة تادلة )البلدية

ثانوية عمر بن الخطاب 

التأهيلية

إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 1051675116/09/97 90 محمد  حنون
اللغة النجليزية

29/09/15أقدمية 12 سنة 07683Aأولد امبارك

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية المربوح العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

 السراغنة

1598766205/09/11 31 امين عضراوي
اللغة النجليزية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 22901Sالمربوح

ثانوية 30 يوليوز 

التأهيلية

ثانوية سد بين الويدان إقليم: الفقيه بن صالح

التأهيلية

إقليم: أزيلل 1546796501/01/10 28 محمد ابلل
اللغة النجليزية

03/09/13 07293Bافورار

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

إقليم: خريبكةالمام  مالكإقليم: الفقيه بن صالح 1690968103/09/13 28 عساسي إيمان
اللغة النجليزية

03/09/13 12237A)خريبكة )البلدية

ثانوية التغناري 

التأهيلية

إقليم: آسفيمولي اسماعيلإقليم: الفقيه بن صالح 725128216/09/92 26 نزهري عبد الواحد
اللغة النجليزية

02/09/15 14009B)سبت كزولة )البلدية

ثانوية 30 يوليوز 

التأهيلية

إقليم: الخميساتمولي ادريسإقليم: الفقيه بن صالح 1598739105/09/11 22 يحيى عبد الخالق
اللغة النجليزية

03/09/13 19264N سيدي علل البحراوي

)البلدية(

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: الفقيه بن صالح 1599356205/09/11 18 لطف ا الحسني
اللغة النجليزية

03/09/13 11574E)تيفلت )البلدية

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

إقليم: تطوانالسيدة الحرةإقليم: الفقيه بن صالح 1690944203/09/13 18 سميرة غلم
اللغة النجليزية

03/09/13 20400Yدار بني قريش

ثانوية أم الربيع 

التأهيلية

ثانوية سيدي بوعثمان إقليم: الفقيه بن صالح

التأهيلية

إقليم: الرحامنة 1406466705/09/08 16 محمد بن شراق
اللغة النجليزية

02/09/15 09350M)سيدي بوعثمان )البلدية

ثانوية 30 يوليوز 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: الفقيه بن صالح

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1678944901/03/11 40 محمد لفقير
الجتماعيات

03/09/13 25981Pلعجاجرة

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية بئر انزرانإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

1688988103/09/13 28 حسن لمخربش
الجتماعيات

03/09/13 07701V)الفقيه بن صالح )البلدية
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م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية يوسف بن 

تاشفين التأهيلية

إقليم: سيدي قاسمثانوية مولي رشيدإقليم: الفقيه بن صالح 1689465103/09/13 28 هند امريزيق
الجتماعيات

03/09/13 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

ثانوية عثمان بن عفان إقليم: الفقيه بن صالحثانوية بئر انزران

التأهيلية

إقليم: تاونات 1690439303/09/13 28 أبرور كريمة
الجتماعيات

03/09/13 26417N)تاونات )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

عمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتيإقليم: الفقيه بن صالح 1678940101/03/11 21 لبنى  قهواجي
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 02104L)زواغة )المقاطعة

ثانوية أم الربيع 

التأهيلية

عمالة: الرباطدار السلمإقليم: الفقيه بن صالح 1689457703/09/13 18 جواد عابيد
الجتماعيات

03/09/13 01124W)اليوسفية )المقاطعة

ثانوية التغناري 

التأهيلية

إقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 1690470503/09/13 18 الزريوحي محمد
الجتماعيات

03/09/13 26247D)جرادة )البلدية

عمالة مقاطعات ابن المعتزإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الخوارزمي

سيدي البرنوصي

1723450102/09/14 13 بنحمدون عبد 

الغفور

الجتماعيات
02/09/14إلتحاق بالزوجة 01748Z)سيدي البرنوصي )المقاطعة

ثانوية عمر ابن عبد 

العزيز العدادية

عمالة: مكناسالمرجعيةإقليم: الفقيه بن صالح 1447593105/09/07 56 النصاري إبراهيم
الرياضيات

02/09/09 21950H)مكناس )البلدية

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الفقيه بن صالح

الثاني

إقليم: بنسليمان 1503870205/09/08 48 الخليفي محمد
الرياضيات

02/09/13 07854L)بنسليمان )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الخوارزميإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

1587415101/01/10 28 القرشي زهير
الرياضيات

03/09/13 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

 ثانوية المام الغزالي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية الكندي التأهيلية

التأهيلية

إقليم: سيدي بنور 1599435202/09/11 26 المومني محمد
الرياضيات

03/09/13 08737W)سيدي بنور )البلدية

ثانوية الموحدين 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الخوارزميإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

1586079102/09/10 18 سعيد دركال
الرياضيات

03/09/13 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

ثانوية الموحدين 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية خالد بن إقليم: الفقيه بن صالح

الوليد

إقليم: برشيد 1689335103/09/13 18 كوثر حسني
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 14647V)اولد عبو )البلدية

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: أزيلل 1691042303/09/13 18 غزلن أمزار
الرياضيات

03/09/13 07289Xبني عياط

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: الفقيه بن صالح 1408285206/09/06 16 ازطيط هشام
الرياضيات

02/09/15 17300D)أولد تايمة )البلدية

عمالة: المحمديةالعالياإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الخوارزمي 1723290102/09/14 12 العسال مينة
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 01912C)المحمدية )البلدية

ثانوية أم الربيع 

التأهيلية

إقليم: خريبكةالفارابيإقليم: الفقيه بن صالح 1724224102/09/14 12 الحميم ياسين
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 12265F)ابي الجعد )البلدية

عمالة: مراكشتسلطانتإقليم: الفقيه بن صالحثانوية النصر 143875116/09/85 152 حسن أكزو
علوم الحياة 

والرض
16/09/85أقدمية 20 سنة 25517Kتسلطانت

الثانوية العدادية المختار إقليم: الفقيه بن صالحثانوية النصر

السوسي

عمالة: مراكش 973588216/09/85 152 نعيمة مرحبا
علوم الحياة 

والرض
16/09/85أقدمية 20 سنة 02630H)المنارة )المقاطعة
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جماعة التعيين

إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الكندي التأهيلية 1593293905/09/11 20 حوصان حليمة
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 08739Yأولد فرج

الثانوية العدادية المختار إقليم: الفقيه بن صالحثانوية الخوارزمي

السوسي

عمالة: مراكش 55318321/10/91 107 عبد المجيد شعوبي
الفيزياء والكيمياء

16/09/98إلتحاق بالزوجة 02630H)المنارة )المقاطعة

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

عمالة: الصخيرات  محمد عابد الجابريإقليم: الفقيه بن صالح

 - تمارة

1592434101/03/11 36 عزيز زروال
الفيزياء والكيمياء

01/03/11إلتحاق بالزوجة 25327D)تمارة )البلدية

ثانوية التغناري 

التأهيلية

عمالة مقاطعات الخوارزميإقليم: الفقيه بن صالح

الفداء مرس 

1719536318/09/13 28 الجادلي إحسان عبد 

القدوس

الفيزياء والكيمياء
18/09/13 01564Z)مرس السلطان )المقاطعة

ثانوية 30 يوليوز 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن الثانوية الفلحيةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

1504260205/09/08 38 محمــــــد  الســـاهل
التربية السلمية

03/09/13 24037Bكريفات

ثانوية عبد ا بن 

ياسين العدادية

عمالة: سل محمد بن الحسن الوزانيإقليم: الفقيه بن صالح 1588960202/09/10 37 السباعي فتح ا
التربية السلمية

02/09/10إلتحاق بالزوجة 24719T)بطانة )المقاطعة

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية

إقليم: بني مللثانوية محمد الخامس التقنيةإقليم: الفقيه بن صالح 90682116/09/95 113 العرابي       عبد 

الله

التربية البدنية
16/09/96إلتحاق بالزوجة 07699T)بني ملل )البلدية

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

إقليم: تنغيرثأ. المرابطينإقليم: الفقيه بن صالح 1234348113/09/01 26 يونس عملوك
التربية البدنية

02/09/15 26256N)تنغير )البلدية

ثانوية يوسف بن 

تاشفين التأهيلية

عمالة: طنجة - المرابطينإقليم: الفقيه بن صالح

أصيل

1690753703/09/13 18 لروز داوود
التربية البدنية

03/09/13 26578N)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية أم الربيع 

التأهيلية

إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: الفقيه بن صالح 1236910517/09/01 16 رضوان الزكري
التربية البدنية

02/09/15 14010C)الشماعية )البلدية

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

إقليم: تنغيرثأ.صلح الدين اليوبيإقليم: الفقيه بن صالح 1549390302/09/09 16 محمد رشدي
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 20772C)تنغير )البلدية

عمالة مقاطعات ولدةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الكندي التأهيلية

الدار البيضاء أنفا

1722291102/09/14 12 ايت محند مصطفى
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01488S)أنفا )المقاطعة

عمالة: سلالباتول الصبيحيإقليم: الفقيه بن صالحثانوية بئر انزران 1503663305/09/08 58 بن الطالبة زوهير
الفلسفة

05/09/08 25651F)باب المريسة )المقاطعة

ثانوية سيدي المخفي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية النصر

العدادية

إقليم: تاونات 15938331105/09/11 30 هشام تاغيتي
الفلسفة

05/09/11 20039Fسيدي المخفي

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية اولد حريز إقليم: الفقيه بن صالح

الغربية

إقليم: برشيد 1596604318/11/11 30 عبد المجيد هضيبي
الفلسفة

22/12/11 14649X)حد السوالم )البلدية

عمالة: طنجة - الحنصاليإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الكندي التأهيلية

أصيل

1689334103/09/13 28 فريطط حميد
الفلسفة

03/09/13 25649D)طنجة المدينة )المقاطعة

إقليم: بني مللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الخوارزمي 1689284203/09/13 18 حسن تزوضى
الفلسفة

03/09/13 26231L)بني ملل )البلدية

ثانوية التغناري 

التأهيلية

إقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 1723396102/09/14 12 عادل بكراوي
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/14إلتحاق بالزوجة 24887A)تاونات )البلدية
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عمالة: طنجة - علل الفاسيإقليم: خنيفرةسيدي عثمان

أصيل

1123094616/09/98 84 زرار محمد
العلوم القتصادية 

والتدبير
04/09/02أقدمية 12 سنة 15362X)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: خنيفرة11 يناير 1545596502/09/09 42 هريش كريمة
اللغة الفرنسية

02/09/09إلتحاق بالزوج 26566A)زواغة )المقاطعة

عمالة: مكناسمحمد الخامسإقليم: خنيفرةمولي رشيد 1691571603/09/13 19 الوفي مينة
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25269R)ويسلن )البلدية

عمالة: الرباطابي بكر الصديقإقليم: خنيفرةتازيزاوت 988739116/09/93 114 رقية صعير
اللغة النجليزية

16/09/95إلتحاق بالزوج 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

إقليم: القنيطرةعبد المالك السعديإقليم: خنيفرةابو القاسم الزياني 1051861116/09/97 72 أهجو محمد
اللغة النجليزية

02/09/09 11197V)القنيطرة )البلدية

إقليم: خنيفرةابو القاسم الزيانيإقليم: خنيفرةتازيزاوت 1545310902/09/09 42 حبيبة النبلسي
اللغة النجليزية

02/09/09 11976S)خنيفرة )البلدية

ثانوية المام البخاري إقليم: خنيفرةالزرقطوني

التأهيلية

إقليم: الجديدة 1586024202/09/10 40 الشعايبي   سامي
اللغة النجليزية

03/09/13 08741A)لبير الجديد )البلدية

إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: خنيفرةلحسن اليوسي 16900751003/09/13 28 عبوبي  أحمد
اللغة النجليزية

03/09/13 15943D)قرية با محمد )البلدية

ثانوية سيدي بوعثمان إقليم: خنيفرةلحسن اليوسي

التأهيلية

إقليم: الرحامنة 1690312703/09/13 28 كحل العيون أسماء
اللغة النجليزية

03/09/13 09350M)سيدي بوعثمان )البلدية

ثانوية سيدي المخفي إقليم: خنيفرةالقدس

التأهيلية

إقليم: إفران 16891131303/09/13 18 ازويتن هشام
اللغة النجليزية

03/09/13 26267Aسيدي المخفي

عمالة مقاطعات خديجة أم المؤمنينإقليم: خنيفرةعبد الكريم الخطابي

سيدي البرنوصي

1690965103/09/13 18 عبد اللطيف 

الدهاجي

اللغة النجليزية
03/09/13 21157W)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابيإقليم: خنيفرةام الربيع 1690967203/09/13 18 خوميش فاطمة 

الزهراء

اللغة النجليزية
03/09/13إلتحاق بالزوج 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: مكناسالزيتونإقليم: خنيفرةام الربيع 1053171116/09/96 76 العمراوي  حسن
الجتماعيات

07/09/05 04094Z)مكناس )البلدية

إقليم: إفرانطارق بن زيادإقليم: خنيفرةمحمد السادس 1284956107/09/05 56 الحافظي بدر
الجتماعيات

03/09/10 10790C)ازرو )البلدية

عمالة: مكناسالمولى اسماعيلإقليم: خنيفرةالمنصور الدهبي 1690457103/09/13 18 حنان اقشيبل
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 03947P)مكناس )البلدية

عمالة: مكناسلل أمينةإقليم: خنيفرةابو القاسم الزياني 304812128/09/87 144 عبد اللوي مولي 

هاشم

الرياضيات
28/09/87أقدمية 20 سنة 03948R)مكناس )البلدية

عمالة: مكناسالمام الغزاليإقليم: خنيفرةابو القاسم الزياني 190179112/12/81 114 عزوزو امبارك
الرياضيات

16/09/97أقدمية 12 سنة 03950T)مكناس )البلدية

عمالة: مكناسالزيتونإقليم: خنيفرةابو القاسم الزياني 341138116/09/88 72 حوري عبد الرحيم
الرياضيات

01/09/05 04094Z)مكناس )البلدية

63



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

بني ملل - خنيفرة05

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: مكناسعمر بن الخطابإقليم: خنيفرةفاطمة الزهراء 1679511401/03/11 46 رجاء الزياني
الرياضيات

01/03/11 04095A)مكناس )البلدية

إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: خنيفرةالمنصور الدهبي 1593474305/09/11 40 لعواج نجاة
الرياضيات

05/09/11 11574E)تيفلت )البلدية

عمالة: مكناسالمام الغزاليإقليم: خنيفرةالقدس 1447602105/09/07 37 لقطوطي  اشرف
الرياضيات

02/09/10إلتحاق بالزوجة 03950T)مكناس )البلدية

إقليم: الحاجبثانوية جحجوح التأهيليةإقليم: خنيفرةاهبارن 1581485102/09/10 36 السهلوي حياة
الرياضيات

02/09/10 26259Sجحجوح

عمالة: مكناستوللإقليم: خنيفرةتازيزاوت 16863751104/09/12 34 صويني فاطمة 

الزهراء

الرياضيات
04/09/12 25531A)تولل )البلدية

إقليم: النواصرالطيب الخمالإقليم: خنيفرةمولي رشيد 1691034103/09/13 28 ياسر حوارة
الرياضيات

03/09/13 24934B)دار بوعزة )البلدية

إقليم: النواصرالطيب الخمالإقليم: خنيفرةالقدس 1691144103/09/13 28 الهرمودي لطيفة
الرياضيات

03/09/13 24934B)دار بوعزة )البلدية

إقليم: الخميساتمحمد بلحسن الوزانيإقليم: خنيفرةالمنصور الدهبي 1691410103/09/13 18 أمنانة بلل
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 19265P)الخميسات )البلدية

إقليم: خريبكةالمام  مالكإقليم: خنيفرةالحسن الول 1591265126/07/10 37 أسماء أبو القاسم
علوم الحياة 

والرض
14/12/10إلتحاق بالزوج 12237A)خريبكة )البلدية

إقليم: صفرومحمد القريإقليم: خنيفرةام الربيع 1591266226/07/10 33 رشيدة  عباش
علوم الحياة 

والرض
04/09/12إلتحاق بالزوج 02449L)البهاليل )البلدية

عمالة: طنجة - بوخالفإقليم: خنيفرةالمنصور الدهبي

أصيل

1689380203/09/13 19 اعبوثن رباب
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 26230K)كزناية )البلدية

إقليم: تازةالزيتونإقليم: خنيفرةتازيزاوت 1691017503/09/13 19 التايك  مريم
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 16679Dأولد ازباير

عمالة: فاسعبدا العرويإقليم: خنيفرةتازيزاوت 1719542318/09/13 19 مغراوي منال
علوم الحياة 

والرض
05/12/13إلتحاق بالزوج 26078V)زواغة )المقاطعة

إقليم: تطوانجابر بن حيانإقليم: خنيفرةابو القاسم الزياني 1410735306/09/06 60 صدقي عبد الصماد
العلوم القتصادية 

والتدبير
06/09/06 05677V)تطوان )البلدية

عمالة: سلالفقيه محمد الحمداويإقليم: خنيفرةفاطمة الزهراء 1053178116/09/96 72 المحرزي امين
الفيزياء والكيمياء

05/10/07 01297J)تابريكت )المقاطعة

إقليم: مديونةابن خلدونإقليم: خنيفرةام الربيع 1591264326/07/10 38 السماعيلي عبد 

العزيز

الفيزياء والكيمياء
16/12/10إلتحاق بالزوجة 25576Z)تيط مليل )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية مولي رشيدإقليم: خنيفرةاجدير 1542800306/04/09 50 الفيلة التهامي
التربية السلمية

17/10/11 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

إقليم: الخميساتالطلسإقليم: خنيفرةعبد الكريم الخطابي 1691386603/09/13 28 عبد السلم اعفير
التربية السلمية

03/09/13 24195Yأيت يدين
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إقليم: القنيطرةثانوية ابن بطوطة التأهيليةإقليم: خنيفرةابو القاسم الزياني 1117848116/09/97 62 أعراب فؤاد
الفلسفة

05/09/07 11200Y)القنيطرة )البلدية

إقليم: القنيطرةالمسيرة الخضراءإقليم: خنيفرةاجدير 1503607105/09/08 48 البداوي فاطمة
الفلسفة

09/11/10 11207F)القنيطرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: خنيفرةام الربيع

باها

1504169108/09/08 28 محمد مزيان
الفلسفة

03/09/13 25412W)بيوكرة )البلدية

إقليم: خنيفرةالمجدإقليم: خنيفرةالمنصور الدهبي 1592003107/04/10 28 جمال ازرار
الفلسفة

03/09/13 25532B)مريرت )البلدية

عمالة: الرباطالليمونإقليم: خنيفرةالمجد 1689350203/09/13 18 بلكوري سليمة
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوج 01116M)أكدال الرياض )المقاطعة

إقليم: خريبكةالمختار   السوسيإقليم: خريبكةاولد  افتاتة 58516116/09/94 98 الفراوزي عبد 

الرزاق

اللغة العربية
06/09/01أقدمية 12 سنة 12264E)وادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةالفارابيإقليم: خريبكةالدشر 1045872116/09/96 98 جلل عبد الغني
اللغة العربية

06/09/01أقدمية 12 سنة 12265F)ابي الجعد )البلدية

إقليم: خريبكة بن ياسينإقليم: خريبكةالكناديز 1122510116/09/98 94 نازل حنصال
العلوم القتصادية 

والتدبير
04/09/02أقدمية 12 سنة 12258Y)خريبكة )البلدية

إقليم: خريبكة بن ياسينإقليم: خريبكةالمقاومة 92629116/09/95 50 الهران محمد
اللغة العربية

06/09/13 12258Y)خريبكة )البلدية

عمالة: سلعبد الرحيم بوعبيدإقليم: خريبكة عبد ا كنون 1592241401/03/11 46 بنسعيد مها
اللغة العربية

01/03/11 24720U)باب المريسة )المقاطعة

إقليم: خريبكةابن  عبدونإقليم: خريبكةالداخلة 1152623116/09/99 42 غيثة عاتيق
اللغة العربية

02/09/09 12259Z)خريبكة )البلدية

إقليم: خريبكةابن  عبدونإقليم: خريبكةالمام  علي 1542442106/04/09 42 غالي أمينة
اللغة العربية

05/09/11 12259Z)خريبكة )البلدية

إقليم: خريبكةالمام  مالكإقليم: خريبكةابن  عبدون 1689251103/09/13 18 لياسين نورة
الفلسفة

03/09/13 12237A)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: خريبكةالفوسفاط

الخوارزمي

عمالة: المحمدية 348690216/09/89 124 محمد شابا
اللغة الفرنسية

16/09/00أقدمية 12 سنة 25661Sالشللت

إقليم: خريبكةالمام  مالكإقليم: خريبكةالمختار   السوسي 362974116/09/89 106 عمر دودي
اللغة الفرنسية

12/09/00أقدمية 12 سنة 12237A)خريبكة )البلدية

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

إقليم: خريبكةثانوية تاشرافت التأهيليةإقليم: خريبكة 1158374116/09/99 102 بلحاج مصطفى
اللغة الفرنسية

06/09/00أقدمية 12 سنة 23667Zتشرافت

إقليم: خريبكةالمغرب الكبيرإقليم: خريبكةابن  تومرت 347255116/09/88 64 عبد ا  حبيب ا
اللغة الفرنسية

05/09/11 25995E)خريبكة )البلدية

إقليم: خريبكةالفوسفاطإقليم: خريبكةالداخلة 890218116/09/88 58 خديجة  الركادي
اللغة الفرنسية

02/09/09 12260A)خريبكة )البلدية
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إقليم: خريبكةابن  تومرتإقليم: خريبكةابو  بكر  الصديق 365296116/09/89 56 ياسين عبد الغني
اللغة الفرنسية

03/09/13 12257Xلكفاف

عمالة: المحمديةأبو بكر الصديقإقليم: خريبكة عبد ا كنون 1046858616/09/96 40 شهبي محمد
اللغة الفرنسية

05/09/11 23477Tالشللت

عمالة: سل علل الفاسيإقليم: خريبكةابو  بكر  الصديق 899370105/12/91 104 خديجة الطاهري
اللغة النجليزية

16/09/98أقدمية 12 سنة 18598P)حصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات النسيمإقليم: خريبكة عبد ا كنون

 - تمارة

1153115116/09/99 88 المنصوري ياسين
اللغة النجليزية

05/09/03أقدمية 12 سنة 25738A)تمارة )البلدية

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: خريبكة عبد ا كنون 1593403105/09/11 30 الخنكي صفاء
اللغة النجليزية

05/09/11 11573D)تيفلت )البلدية

إقليم: ميدلتاعدادية العياشيإقليم: خريبكةالحسن  الثاني 1597045105/09/11 30 محمد لهري
اللغة النجليزية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 11965E)ميدلت )البلدية

إقليم: النواصرفهدة بنت العاصإقليم: خريبكةابن  تومرت 1690919103/09/13 28 هناء الناعومي
اللغة النجليزية

03/09/13 24933A)بوسكورة )البلدية

إقليم: خريبكةثانوية  ورديغةإقليم: خريبكةالمقاومة 1586972102/09/10 18 يوسف   سليمي
اللغة النجليزية

03/09/13 12254Uبئر مزوي

عمالة: المحمديةابن ياسينإقليم: خريبكةابن  طفيل 1689092303/09/13 18 خديجة دوقي
اللغة النجليزية

03/09/13 01914E)المحمدية )البلدية

ثانوية سد بين الويدان إقليم: خريبكةابن  طفيل

التأهيلية

إقليم: أزيلل 1156234616/09/99 16 المصطفى الزيتوني
اللغة النجليزية

02/09/15 07293Bافورار

عمالة مقاطعات عبد الكريم لحلوإقليم: خريبكةثانوية  ورديغة

الدار البيضاء أنفا

1723012102/09/14 13 وتل أحمد
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01492W)المعاريف )المقاطعة

عمالة: فاسبنسودةإقليم: خريبكةابن  تومرت 1279228107/09/04 82 بعقيل ربيعة
الجتماعيات

07/09/04أقدمية 12 سنة 02260F)زواغة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات العربي الدغميإقليم: خريبكةثانوية  ورديغة

 - تمارة

1284743107/09/05 76 فاطمة شكار
الجتماعيات

07/09/05 23488E)تمارة )البلدية

عمالة: سلجابر بن حيانإقليم: خريبكةابن  طفيل 1678753201/03/11 46 ا شبيكة أميـــــــن
الجتماعيات

01/03/11 01298K)حصين )المقاطعة

ثانوية تاشرافت 

التأهيلية

عمالة: الرباطأبي ذر الغفاريإقليم: خريبكة 1590808926/07/10 36 العربي القطيبي
الجتماعيات

12/11/10 01130C)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: الرباطابن بطوطةإقليم: خريبكةالمختار   السوسي 1592376901/03/11 36 الزرق رشيد
الجتماعيات

01/03/11 01127Z)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: خريبكة عبد ا كنون

عياض

إقليم: شفشاون 1592382601/03/11 36 أمورغة عبدالعزيز
الجتماعيات

01/03/11 06414Wمتيوة

عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابيإقليم: خريبكةالحسن  الثاني 1691332803/09/13 28 فتيحة الجوهري
الجتماعيات

03/09/13 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة
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عمالة: الرباطعل ل الفاسيإقليم: خريبكةابن  رشد 16913371203/09/13 28 رمضان صفاء
الجتماعيات

03/09/13 01125X)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الرباطابي بكر الصديقإقليم: خريبكة عبد ا كنون 1689615603/09/13 18 بولعيش حسناء
الجتماعيات

03/09/13 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

إقليم: خريبكةالحسن  الثانيإقليم: خريبكةابن  عبدون 243395128/09/87 100 محمد فخر الدين
الرياضيات

02/09/09 12244H)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية التقنية إقليم: خريبكةابن  رشد

أنوال

عمالة مقاطعة 

عين الشق

1504590105/09/08 18 شيبوب عتيقة
الرياضيات

03/09/13 25784A)عين الشق )المقاطعة

عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابيإقليم: خريبكةالمختار   السوسي 1592786101/03/11 12 رشيدة هيهي
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة

إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلمإقليم: خريبكةعمر  بن  الخطاب 836998125/09/93 130 الحسين  نعيشة
علوم الحياة 

والرض
25/09/93أقدمية 20 سنة 26292C)بوزنيقة )البلدية

عمالة: المحمديةالعالياإقليم: خريبكةإعدادية حافظ ابراهيم 1447271105/09/07 54 لعوينة سمير
علوم الحياة 

والرض
05/09/07 01912C)المحمدية )البلدية

ثانوية تاشرافت 

التأهيلية

عمالة مقاطعة عبدا العياشيإقليم: خريبكة

عين الشق

1678806101/03/11 36 هند الجيهاني
علوم الحياة 

والرض
01/03/11إلتحاق بالزوج 24460L)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الحسن الثانيإقليم: خريبكةابن  رشد

ابن مسيك

1689042103/09/13 28 معروف زينب
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 01875M)سباتة )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن ثانوية التغناري التأهيليةإقليم: خريبكةابن  طفيل

صالح

1407466205/09/08 18 رزوقي مصطفي
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 07692K)الفقيه بن صالح )البلدية

إقليم: خريبكةالحسن  الثانيإقليم: خريبكةابن  طفيل 1280560107/09/04 64 رشيد مورادي
الفيزياء والكيمياء

05/09/08 12244H)وادي زم )البلدية

إقليم: خريبكةابن  عبدونإقليم: خريبكةالداخلة 1443614105/09/07 64 عبد المومن الكرامة
الفيزياء والكيمياء

05/09/07 12259Z)خريبكة )البلدية

إقليم: خريبكةالمام  مالكإقليم: خريبكةابو  بكر  الصديق 1043508116/09/96 46 محمد الوكيل
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 12237A)خريبكة )البلدية

إقليم: تازةالزيتونإقليم: خريبكةالمام  علي 1592299501/03/11 46 نادية البركة
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 16679Dأولد ازباير

إقليم: النواصرمحمد الزرقطونيإقليم: خريبكةالحسن  الثاني 1448132305/09/07 40 ريري محمد
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 25342V)دار بوعزة )البلدية

عمالة: سلعبد السلم عامرإقليم: خريبكة بن ياسين 1678760601/03/11 36 براهيم بوطريق
الفيزياء والكيمياء

01/03/11إلتحاق بالزوجة 24832R)تابريكت )المقاطعة

عمالة: المحمديةالجولنإقليم: خريبكة عبد ا كنون 1689015803/09/13 28 موفق صارة
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01913D)المحمدية )البلدية

عمالة مقاطعات جمال الدين المهياويإقليم: خريبكةابن  رشد

الفداء مرس 

1690901103/09/13 28 ادطالب زهرة
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01560V)الفداء )المقاطعة
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إقليم: الفقيه بن ثانوية التغناري التأهيليةإقليم: خريبكةالمختار   السوسي

صالح

62573116/09/95 18 القوبع الكبير
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 07692K)الفقيه بن صالح )البلدية

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: خريبكةالساقية  الحمراء

الحي الحسني

1750589102/09/14 13 إيمان عزيز الدين
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

ثانوية الشهيد الجيللي 

بن لبصير العدادية

عمالة مقاطعة المصلىإقليم: خريبكة

عين الشق

1597843105/09/11 40 محمد الراجي
التربية السلمية

05/09/11 01682C)عين الشق )المقاطعة

ثانوية الشهيد البوهالي 

بن القائد العدادية

عمالة مقاطعات ولدةإقليم: خريبكة

سيدي البرنوصي

1685029203/09/13 28 فلحي عبد الكريم
التربية السلمية

03/09/13 25780W)سيدي مومن )المقاطعة

إقليم: تطوانالسيدة الحرةإقليم: خريبكةإعدادية حافظ ابراهيم 1685362503/09/13 28 المكوذي جعفر
التربية البدنية

03/09/13 20400Yدار بني قريش

إقليم: خريبكةابن  عبدونإقليم: خريبكةابن  طفيل 1689673103/09/13 18 وليد  أوبيه
التربية البدنية

03/09/13 12259Z)خريبكة )البلدية

عمالة مقاطعات طه حسينإقليم: خريبكةالحسن  الثاني

ابن مسيك

1690772103/09/13 18 محمد شافر
التربية البدنية

03/09/13 26238U)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات الخوارزميإقليم: خريبكةالمام  علي

الفداء مرس 

1722316102/09/14 12 أمجهدي خديجة
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01564Z)مرس السلطان )المقاطعة

إقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيليةإقليم: خريبكة عبد ا كنون 1266545704/09/02 38 الروضي  عزيز
الفلسفة

03/09/13 25692Aبوهودة

عمالة: سلابي بكر القادريإقليم: خريبكةالمختار   السوسي 1598968905/09/11 30 باوباو السعدية
الفلسفة

05/09/11 25856D)باب المريسة )المقاطعة

عمالة: طنجة - وادي الذهبإقليم: خريبكةابن  رشد

أصيل

1599411105/09/11 30 المنجلي هشام
الفلسفة

05/09/11 15363Y)اصيلة )البلدية

إقليم: النواصرمحمد الزرقطونيإقليم: خريبكةالمقاومة 1689277503/09/13 18 عبد ا عنتار
الفلسفة

03/09/13 25342V)دار بوعزة )البلدية

عمالة: طنجة - الخوارزميإقليم: خريبكةالحسن  الثاني

أصيل

1690185303/09/13 18 أزمي حسني  

يوسف

الفلسفة
03/09/13 20601S)بني مكادة )المقاطعة
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المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 
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06

عمالة: المحمديةابن ياسينإقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزية 766471116/09/91 70 طالبي التامي
اللغة العربية

05/09/08 01914E)المحمدية )البلدية

الثانوية العدادية علل 

بن عبد ا

عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: بنسليمان

 - تمارة

1309494605/09/03 60 الحسين  أوباها
اللغة العربية

05/09/06 01397T)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد 

بن عبد الكريم الخطابي

عمالة: الصخيرات المنصور الدهبيإقليم: بنسليمان

 - تمارة

1590804626/07/10 46 فاطمة   شوكري
اللغة العربية

05/11/10 24709G)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد 

بن عبد الكريم الخطابي

إقليم: العرائشالثانوية التاهيلية السعادةإقليم: بنسليمان 15995151105/09/11 30 محمد الوردي
اللغة العربية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 26674T)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية 

المنصورية

إقليم: القنيطرةثانوية ابن بطوطة التأهيليةإقليم: بنسليمان 1690638103/09/13 18 زينب الكرت
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 11200Y)القنيطرة )البلدية

عمالة مقاطعات البحتريإقليم: بنسليمانم/م لبسابس المركزية

عين السبع الحي 

1044361216/09/96 89 فاطمة شيناب
العلوم القتصادية 

والتدبير
20/09/01إلتحاق بالزوج 01577N)الحي المحمدي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

المنصورية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: بنسليمان

الثاني

إقليم: بنسليمان 1268432104/09/02 76 محمد مسكالي
اللغة الفرنسية

05/09/11 07854L)بنسليمان )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد 

بن عبد الكريم الخطابي

إقليم: النواصرمحمد الزرقطونيإقليم: بنسليمان 1587112101/01/10 28 حليمة الغزال
اللغة الفرنسية

03/09/13 25342V)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعة المصلىإقليم: بنسليمان

عين الشق

1407626105/09/08 19 فاطمة الزهراء 

زوان

اللغة الفرنسية
03/09/13إلتحاق بالزوج 01682C)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الشريف الدريسي

عمالة: المحمديةالجولنإقليم: بنسليمان 745146216/09/93 66 عزيز لهريم
اللغة النجليزية

02/09/09 01913D)المحمدية )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد 

بن عبد الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات ابن المعتزإقليم: بنسليمان

سيدي البرنوصي

1690943103/09/13 19 نادية صنير
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01748Z)سيدي البرنوصي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية محمد 

بن عبد الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات طه حسينإقليم: بنسليمان

ابن مسيك

1690922903/09/13 18 فاطمة تميم
اللغة النجليزية

03/09/13 26238U)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية محمد 

بن عبد الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات المختار السوسيإقليم: بنسليمان

سيدي البرنوصي

1723000202/09/14 12 غزلن بوهو
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01759L)سيدي البرنوصي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الحسن الثاني

عمالة: الرباطالشريف الدريسيإقليم: بنسليمان 348473216/09/89 85 سعيد البديري
الرياضيات

24/09/09إلتحاق بالزوجة 01119R)أكدال الرياض )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن 

خلدون

عمالة: سلالنهضةإقليم: بنسليمان 1545976101/01/10 36 نادية الحمزاوي
الرياضيات

03/09/13 01300M)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الشريف الدريسي

عمالة: الصخيرات بلل بن رباحإقليم: بنسليمان

 - تمارة

1598798105/09/11 24 لطيفة ايت الحاج
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 23489F)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد 

بن عبد الكريم الخطابي

إقليم: سيدي قاسمثانوية مولي رشيدإقليم: بنسليمان 1723690502/09/14 12 إلهام الهمس
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية
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الثانوية التأهيلية محمد 

بن عبد الكريم الخطابي

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: بنسليمان

ابراهيم

عمالة: مراكش 1446388305/09/07 55 سناء أيت إتو
علوم الحياة 

والرض
05/09/07إلتحاق بالزوج 23829A)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن 

خلدون

إقليم: النواصرالحاج محمد الناصريإقليم: بنسليمان 1439232208/02/07 42 العلمة أمال
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/14إلتحاق بالزوج 25935P)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد 

بن عبد الكريم الخطابي

إقليم: سيدي قاسمثانوية عبد ا إبراهيمإقليم: بنسليمان 64593216/09/95 8 الشوارف خالد
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 25526Vزيرارة

الثانوية العدادية 

بوزنيقة

عمالة: الصخيرات أحمد البوعنانيإقليم: بنسليمان

 - تمارة

1176395706/09/00 76 عادل بن عصمان
التربية البدنية

03/09/13 25652Gسيدي يحيى زعير

عمالة مقاطعة المصلىإقليم: برشيدمركزية اولد مسعود

عين الشق

1046155116/09/96 70 عبد الصمد حناوي
اللغة العربية

06/09/06 01682C)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الجديدة

إقليم: سطاتالبحتريإقليم: برشيد 1544021514/09/09 28 نورالدين مرتاج
اللغة العربية

03/09/13 26058Yسيدي محمد بن رحال

الثانوية التأهيلية حسان 

بن تابث

إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبيإقليم: برشيد 89449216/09/95 26 سعيد بنسبان
اللغة العربية

02/09/15 23816Lعين الدفالي

الثانوية التأهيلية اولد 

حريز الغربية

عمالة مقاطعات مولي إدريسإقليم: برشيد

مولي رشيد

1689068303/09/13 18 نورة بوهديد
اللغة العربية

03/09/13 18584Z)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

الثانوية التأهيلية الجنرال إقليم: برشيد

الكتاني

إقليم: برشيد 1691686103/09/13 18 بنبادة الحسين
اللغة العربية

23/10/13 26522C)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية 

الدروة

عمالة مقاطعات المام البخاريإقليم: برشيد

الدار البيضاء أنفا

1692223103/09/13 18 خديجة اشبيرة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01493X)المعاريف )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إبن 

رشد

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: برشيد

الثاني

إقليم: بنسليمان 1679464101/01/12 13 سميرة الهروس
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 07854L)بنسليمان )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان 

بن تابث

عمالة: المحمديةالكنديإقليم: برشيد 1543771302/09/09 42 حسني نور الدين
اللغة الفرنسية

02/09/09 26430Cسيدي موسى المجدوب

الثانوية التأهيلية 

الغنيميين

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةإقليم: برشيد 1265595104/09/02 40 محمد العماري
اللغة الفرنسية

05/09/11 25830A)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي

ثانوية المغرب العربي إقليم: برشيد

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

89310116/09/95 26 عبد الهادي 

بوصوف

اللغة الفرنسية
02/09/15 25662T)قلعة السراغنة )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد 

حريز الغربية

الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: برشيد

الدريسي

إقليم: بنسليمان 1586405202/09/10 19 سارة الساعدي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 07853K)بنسليمان )البلدية

ملحقة ثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

ثانوية  سيدي موسى  إقليم: برشيد

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

15445971002/09/09 16 ع.العالي بوزيتي
اللغة الفرنسية

02/09/15 23112Wسيدي موسى

الثانوية التأهيلية 

الجديدة

عمالة مقاطعة بــدرإقليم: برشيد

الحي الحسني

1446761605/09/07 28 الحمادي بشرى
اللغة النجليزية

03/09/13 24954Y)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

عمالة مقاطعات المختار السوسيإقليم: برشيد

مولي رشيد

1546673101/01/10 18 نور الدين العثماني
اللغة النجليزية

03/09/13 01873K)سيدي عثمان )المقاطعة
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الثانوية العدادية 

المنصور الذهبي

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: برشيد

باها

15055321005/09/08 48 محمد بن ابراهيم
الجتماعيات

28/09/15 25412W)بيوكرة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الجديدة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: برشيد

الثاني

إقليم: برشيد 1410553106/09/06 26 محمد مليح
الجتماعيات

03/09/13 24142R)الدروة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الحسن الثاني

إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: برشيد 1592590101/03/11 19 مخلوف جواد
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 07855M)بوزنيقة )البلدية

الثانوية التأهيلية إبن 

رشد

إقليم: مديونةزينب النفزاويةإقليم: برشيد 1278838107/09/04 60 هشام الخلفي
الرياضيات

23/09/09 24950Uالمجاطية أولد الطالب

الثانوية التأهيلية خالد 

بن الوليد

ثانوية الجرف الصفر إقليم: برشيد

التأهيلية

إقليم: الجديدة 1278900230/09/04 58 هشام  لطفي
الرياضيات

05/09/08 18558Wسيدي اسماعيل

الثانوية العدادية جنان 

الدروة

عمالة مقاطعة المصلىإقليم: برشيد

عين الشق

1447111105/09/07 32 الهللي  هند
الرياضيات

01/09/12إلتحاق بالزوج 01682C)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الغنيميين

عمالة مقاطعات مصطفى المعانيإقليم: برشيد

عين السبع الحي 

1546672201/01/10 28 يونس صبحي
الرياضيات

03/09/13 01652V)الحي المحمدي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الحسن الثاني

عمالة مقاطعات جابر بن حيانإقليم: برشيد

الدار البيضاء أنفا

1690591103/09/13 15 حنان شريف
الرياضيات

03/09/14إلتحاق بالزوج 01482K)سيدي بليوط )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

عمالة مقاطعة المصلىإقليم: برشيد

عين الشق

1722899102/09/14 15 الخرواع     لبنى
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 01682C)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

عمالة مقاطعات الداخلةإقليم: برشيد

سيدي البرنوصي

1722898202/09/14 13 دنون  أسماء
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 01620K)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الحسن الثاني

عمالة: المحمديةالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: برشيد 1444752220/02/08 64 الهمومي نعيمة
علوم الحياة 

والرض
20/02/08 25582F)المحمدية )البلدية

الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي

إقليم: تطوانقاسم الزهيريإقليم: برشيد 1278753107/09/04 43 حكمت ازعومن
علوم الحياة 

والرض
02/09/09إلتحاق بالزوج 26413J)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: برشيد 15866541302/09/10 36 هدى لبيض
علوم الحياة 

والرض
02/09/10إلتحاق بالزوج 22745X)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

عمالة: سلابي بكر القادريإقليم: برشيد 1678738501/03/11 31 ايمان الرحموني
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 25856D)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

عمالة مقاطعات ابن هانئإقليم: برشيد

عين السبع الحي 

1410287106/09/06 24 رشيد المالقي
علوم الحياة 

والرض
02/10/12 01647P)عين السبع )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الحسن الثاني

إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: برشيد 895486106/02/90 19 فاتحة البناوي
علوم الحياة 

والرض
02/10/13إلتحاق بالزوج 11574E)تيفلت )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الحسن الثاني

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: برشيد

الحي الحسني

1691008103/09/13 16 البوقداوي كريمة
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

إقليم: سطاتالبحتريإقليم: برشيد 1276560404/09/02 15  سناء       منكيط
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 26058Yسيدي محمد بن رحال
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م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية التأهيلية اولد 

حريز الغربية

عمالة مقاطعة المصلىإقليم: برشيد

عين الشق

1678752101/03/11 36 نوال العمراني
الفيزياء والكيمياء

01/03/11إلتحاق بالزوج 01682C)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية اولد 

حريز الغربية

إقليم: مديونةابن خلدونإقليم: برشيد 1276644304/09/02 34 ياسين ليمامي
التربية البدنية

05/09/12 25576Z)تيط مليل )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الحسن الثاني

الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: برشيد

الجديدة

إقليم: الحوز 1175669608/09/00 26 الحمداني  عبد 

الوهاب

التربية البدنية
02/09/15 24049P)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

عمالة مقاطعات محمد السادس أناسيإقليم: برشيد

سيدي البرنوصي

1176589106/09/00 26 سدي محمد 

موساوي

التربية البدنية
02/09/15 19862N)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حسان 

بن تابث

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زيادإقليم: برشيد

ملول

1308906511/09/03 26 جمال الكانوني
التربية البدنية

02/09/15 23385Tاولد دحو

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

عمالة مقاطعة ابن حزمإقليم: برشيد

الحي الحسني

1722324302/09/14 12 منى رمزي
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26418P)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إبن 

رشد

عمالة: المحمديةالعالياإقليم: برشيد 1278102107/09/04 46 عبد  الرحيم  

محبوب

الفلسفة
02/09/10 01912C)المحمدية )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد 

حريز الغربية

عمالة: سل العباس مفتاحإقليم: برشيد 1504042105/09/08 46 زينب الجعنين
الفلسفة

30/09/09إلتحاق بالزوج 01294F)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الحسن الثاني

عمالة مقاطعات الداخلةإقليم: برشيد

سيدي البرنوصي

1504202105/09/08 40 ناضيري عبد الجليل
الفلسفة

05/09/11 01620K)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الغنيميين

عمالة: طنجة - المام الغزاليإقليم: برشيد

أصيل

1593803105/09/11 30 كوثر اسمير
الفلسفة

05/09/11 25312M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

عمالة مقاطعات ابن امسيكإقليم: برشيد

ابن مسيك

1722645102/09/14 13 عبودة  خديجة
الفلسفة

02/09/14إلتحاق بالزوج 01879S)ابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار لـيـرمـيـطـاج

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات ولدة

الدار البيضاء أنفا

899855115/09/92 124 فاطمة  الزهراء  

لحلو

اللغة الفرنسية
15/09/92أقدمية 20 سنة 01488S)أنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار المير مولي عبد ا

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة عبدالخالق الطريس

عين الشق

325258116/09/89 102 اسبيبة  محمد
اللغة الفرنسية

16/09/98أقدمية 12 سنة 18123Y)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ولدة

البيضاء أنفا

عمالة: طنجة - ابن الخطيب

أصيل

1152780216/09/99 87 زكود مريم
اللغة السبانية

04/09/02إلتحاق بالزوج 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار المسجد

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة المصلى

عين الشق

1410698106/09/06 52 صبير    هشام
الجتماعيات

10/09/15 01682C)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن خلدون

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات طه حسين

الفداء مرس 

1505761305/09/08 18 هشام عميري
الجتماعيات

03/09/13 01562X)الفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن تومرت

البيضاء أنفا

عمالة: سل الفارابي  التقنية 1428123126/06/07 37 أمزال سناء
التربية السلمية

13/09/10إلتحاق بالزوج 01293E)باب المريسة )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار زرياب

البيضاء أنفا

ثانوية محمد الرافعي 

التأهيلية

إقليم: الجديدة 1177872111/09/00 68 جمال  كمري
المعلوميات

02/09/12إلتحاق بالزوجة 08703J)الجديدة )البلدية
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م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات الدار المير مولي عبد ا

البيضاء أنفا

الثانوية التأهيلية المام 

الشادلي للتعليم الصيل

إقليم: شفشاون 14100701005/10/06 30 هدى بوغالب
المعلوميات

05/09/11 06423F)شفشاون )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء أم البنين

مرس السلطان

إقليم: النواصرحسان بن ثابث 789755101/05/97 108 خديجة بكري
اللغة الفرنسية

01/05/97أقدمية 20 سنة 22671S)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء فاطمة الزهراء

مرس السلطان

عمالة: الرباطالشريف الدريسي 1279518107/09/04 57 بشيري جهاد
اللغة النجليزية

05/09/12إلتحاق بالزوج 01119R)أكدال الرياض )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء طه حسين

مرس السلطان

عمالة مقاطعة المصلى

عين الشق

348183116/09/89 104 ادريس الحفيان
الرياضيات

16/09/97أقدمية 12 سنة 01682C)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء فاطمة الزهراء

مرس السلطان

مؤسسة محمد الخامس 

لنقاد الضرير

عمالة: فاس 373966217/09/90 98 الزمي الحسني عبد 

العزيز

الرياضيات
18/10/01أقدمية 12 سنة 23726N)سايس )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء أم البنين

مرس السلطان

عمالة مقاطعات مولي إدريس الول

الدار البيضاء أنفا

1124954116/09/98 60 يحي    عمر
الرياضيات

06/09/06 01487R)أنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء أم البنين

مرس السلطان

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثم

الحي الحسني

1410325106/09/06 18 محمد الصبر
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء فاطمة الزهراء

مرس السلطان

عمالة: سلعبد الرحيم بوعبيد 1689353103/09/13 15 الزموري صفاء
الفلسفة

02/09/14إلتحاق بالزوج 24720U)باب المريسة )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين البارودي

السبع الحي المحمد

عمالة مقاطعات الخوارزمي

الفداء مرس 

1446328205/09/07 30 عائشة برداك
اللغة العربية

05/09/11 01564Z)مرس السلطان )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين ابن سينا

السبع الحي المحمد

عمالة مقاطعات المام مالك

عين السبع الحي 

1151303116/09/99 18 حنان العمري
اللغة العربية

03/09/13 01658B)الصخور السوداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين الفارابي

السبع الحي المحمد

إقليم: تطوانابن زهر 1125282416/09/98 89 سميرة التحاضي
اللغة السبانية

16/09/01إلتحاق بالزوج 26240Wازل

عمالة مقاطعات عين مصطفى المعاني

السبع الحي المحمد

عمالة: سلعبد السلم عامر 1586760402/09/10 46 ميدوش امال
الرياضيات

02/09/10 24832R)تابريكت )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين الفارابي

السبع الحي المحمد

عمالة: سلابي بكر القادري 1586023502/09/10 40 شعبي فاطمة
الرياضيات

05/07/13 25856D)باب المريسة )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين ابن العوام

السبع الحي المحمد

عمالة: سل العباس مفتاح 389494416/09/91 52 عبد المجيد رابح
علوم الحياة 

والرض
16/09/10إلتحاق بالزوجة 01294F)تابريكت )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين البحتري

السبع الحي المحمد

إقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 15458961301/01/10 48 دميني سلوى
الفلسفة

17/09/10 22682Dاخللفة

عمالة مقاطعات عين البحتري

السبع الحي المحمد

عمالة: فاسمولي سليمان 1545888101/01/10 39 ساجع لطيفة
الفلسفة

17/09/10إلتحاق بالزوج 01980B)أكدال )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين البحتري

السبع الحي المحمد

عمالة: سلالنهضة 1690183103/09/13 28 شفيقة علوش
الفلسفة

03/09/13 01300M)باب المريسة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن عربي

الشق

عمالة مقاطعات الواحة

الدار البيضاء أنفا

1444619120/02/08 52 سعاد بنساسي
الجتماعيات

03/09/13 01490U)المعاريف )المقاطعة
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عمالة مقاطعة عين الطلس

الشق

عمالة: سلمحمد البردوزي 1407867207/09/05 38 ساهل ياسر
الجتماعيات

09/09/12 24833S)حصين )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عثمان ابن عفان

الشق

إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 1544637102/09/09 18  محمد الفرشلي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوجة 23816Lعين الدفالي

عمالة مقاطعة عين ابن عربي

الشق

إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 1404422705/09/07 16 أشواق زهير
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 03228H)امنتانوت )البلدية

عمالة مقاطعة عين ابن عربي

الشق

إقليم: آسفيصلح الدين اليوبي 1545870101/01/10 42 وخيتي سميرة
الفلسفة

01/01/10إلتحاق بالزوج 23873Y)آسفي )البلدية

عمالة مقاطعة عين عثمان ابن عفان

الشق

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

إقليم: تاونات 1045059316/09/96 18 عبدالله بليازيدي
الفلسفة

02/09/15إلتحاق بالزوجة 15944E)تيسة )البلدية

عمالة مقاطعة عين ابن عربي

الشق

عمالة مقاطعات طه حسين

ابن مسيك

1689237103/09/13 18 بغدادي هناء
الفلسفة

03/09/13 26238U)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدا العياشي

الشق

عمالة مقاطعات ابن البناء المراكشي

عين السبع الحي 

1689246103/09/13 18 انصالي مصطفى
الفلسفة

03/09/13 01654X)الصخور السوداء )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عثمان ابن عفان

الشق

عمالة مقاطعات صلح الدين اليوبي

الفداء مرس 

1690881103/09/13 18 حنظلة إيمان
الفلسفة

03/09/13 01561W)الفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين المصلى

الشق

إقليم: مديونةمولي يوسف 1691467103/09/13 18 اسحيسح نا دية
الفلسفة

03/09/13 01753E)تيط مليل )البلدية

عمالة مقاطعة الحي رحمة السامي

الحسني

عمالة: الرباطابي بكر الصديق 1678728301/03/11 34 عتيقة هاشمي
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن الياسمين

الحسني

عمالة: المحمديةالكندي 1280317307/09/04 25 الضريف البوفي 

حكيمة

اللغة الفرنسية
02/09/15إلتحاق بالزوج 26430Cسيدي موسى المجدوب

عمالة مقاطعة الحي إبن البناء المراكشي

الحسني

عمالة مقاطعات الخوارزمي

الفداء مرس 

1400028307/09/05 25 محمد الجمري
اللغة الفرنسية

10/09/14إلتحاق بالزوجة 01564Z)مرس السلطان )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي بــدر

الحسني

عمالة: المحمديةالعاليا 1596641118/11/11 30 عكراش إلهام
اللغة النجليزية

22/12/11إلتحاق بالزوج 01912C)المحمدية )البلدية

عمالة مقاطعة الحي يوسف بن تاشفين

الحسني

عمالة مقاطعات المير مولي عبد ا

الدار البيضاء أنفا

1279346507/09/04 28 عصام اوريك
اللغة النجليزية

03/09/13 01491V)المعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي إبن البناء المراكشي

الحسني

عمالة مقاطعات مولي إدريس الول

الدار البيضاء أنفا

1592645201/03/11 30 ربيع حجوي
الجتماعيات

02/09/11 01487R)أنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي رحمة السامي

الحسني

إقليم: تارودانتثأ.المعرفة 15047671005/09/08 26 زكريا بوزيد
الجتماعيات

02/09/15 17294Xأولد عيسى

عمالة مقاطعة الحي عمرو بن العاص

الحسني

الثانوية التأهيلية فاطمة 

المرنيسي

عمالة: مراكش 1277615207/09/04 37 الحماني سلوى
علوم الحياة 

والرض
02/09/10إلتحاق بالزوج 26729C)المنارة )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي بــدر

الحسني

عمالة: سلابي بكر القادري 1438428108/01/07 34 محمد العاقل
علوم الحياة 

والرض
17/09/11إلتحاق بالزوجة 25856D)باب المريسة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي ابن ا لهيثم

الحسني

إقليم: النواصرأبي حيان التوحيدي 1284533123/09/05 66 بداز نعيمة
الفلسفة

28/09/05 23805Z)بوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي ابن خلدون

الحسني

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثم

الحي الحسني

1544187102/09/09 36 سليماني الحسان
الفلسفة

12/10/12 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي حمان الفطواكي

الحسني

إقليم: الجديدة ثانوية ابن خلدون التأهيلية 1543591102/09/09 20 المفكر هند
الفلسفة

02/09/14إلتحاق بالزوج 08731P)الجديدة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي عمر الخيام

الحسني

إقليم: صفرومحمد القري 1689257103/09/13 18 خالد مستاوي
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوجة 02449L)البهاليل )البلدية

عمالة مقاطعات ابن فاطمة الفهرية

مسيك

الثانوية التأهيلية فاطمة 

المرنيسي

عمالة: مراكش 1545966101/01/10 52 ليلى زهر
اللغة العربية

01/01/10 26729C)المنارة )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن فاطمة الفهرية

مسيك

عمالة مقاطعات أم البنين

الفداء مرس 

1599582105/09/11 30 فريحي إيمان
اللغة الفرنسية

05/09/11 01563Y)الفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن أبو شعيب الدكالي

مسيك

عمالة مقاطعة عثمان ابن عفان

عين الشق

1125188116/09/98 88 شفقي حنان
اللغة النجليزية

19/11/01أقدمية 12 سنة 01687H)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن الحسن الثاني

مسيك

عمالة مقاطعة المصلى

عين الشق

310680105/10/87 44 خالد المليكي
اللغة النجليزية

04/09/12 01682C)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن الحسن الثاني

مسيك

عمالة: أكادير  إدا اعدادية علي بن أبي طالب

وتنان

1151524516/09/99 94 محمد  الرشدي
اللغة السبانية

04/09/02أقدمية 12 سنة 23967Aالدراركة

عمالة مقاطعات ابن ابن رشد

مسيك

عمالة مقاطعات المختار السوسي

سيدي البرنوصي

1446440105/09/07 48 أبادة كوثر
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 01759L)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن وادي الدهب

مسيك

 الفقيه محمد بن أبي بكر 

التطواني

عمالة: سل 1438583801/01/07 16 نادية اغزار
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 01290B)بطانة )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن الشريف الدريسي

مسيك

إقليم: ورزازاتثا ت محمد السادس 77429124/09/94 92 سلك محمد
التربية السلمية

09/09/00أقدمية 12 سنة 13507F)ورزازات )البلدية

عمالة مقاطعات ابن ابن رشد

مسيك

عمالة مقاطعات المام مالك

عين السبع الحي 

14390021208/01/07 46 شادي أسماء
التربية السلمية

02/09/10 01658B)الصخور السوداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن الحسن الثاني

مسيك

عمالة مقاطعات صلح الدين اليوبي

الفداء مرس 

1586406402/09/10 19 صفاء السعيدي
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01561W)الفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن المعتمد بن عباد

مسيك

عمالة: سللسان الدين إبن الخطيب 1545961301/01/10 42 عبد الكبير الحيمر
الفلسفة

01/01/10 01295G)تابريكت )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن ابن امسيك

مسيك

عمالة: وجدة - ثا. المغرب العربي

أنكاد

1596607318/11/11 30 كريمة  تبيبة
الفلسفة

18/11/11إلتحاق بالزوج 04404L)وجدة )البلدية

عمالة مقاطعات مولي موسى بن نصير

رشيد

عمالة: الصخيرات المهدي المنجرة

 - تمارة

1723879304/09/14 13 كريمة كورة
اللغة الفرنسية

04/09/14إلتحاق بالزوج 26627S)عين عتيق )البلدية

عمالة مقاطعات مولي عبد المالك السعدي

رشيد

إقليم: النواصرحسان بن ثابث 1171956111/12/01 82 أفزاز مها
اللغة النجليزية

01/10/03أقدمية 12 سنة 22671S)دار بوعزة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات مولي عبد المالك السعدي

رشيد

عمالة مقاطعات ابن منظور

سيدي البرنوصي

1542600106/04/09 30 محمد ميمدال
الرياضيات

05/09/11 01760M)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المختار السوسي

رشيد

عمالة مقاطعة ابن رشد

الحي الحسني

987171103/11/93 76 وفيق عبدالواحد
علوم الحياة 

والرض
03/09/13أقدمية 12 سنة 20903V)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي عبد الرحمان بلقرشي

رشيد

إقليم: النواصرأبي حيان التوحيدي 1598820105/09/11 32 فاطمة أيت القائد
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 23805Z)بوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات مولي عبد المالك السعدي

رشيد

عمالة: فاسابن باجة 1592544201/03/11 25 هدى لمراني
علوم الحياة 

والرض
03/09/12إلتحاق بالزوج 02069Y)فاس المدينة )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي عبد الرحمان بلقرشي

رشيد

إقليم: النواصرابن العربي 1543787102/09/09 42 رضوان عيماد
التربية السلمية

02/09/09 25232A)بوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات مولي عبد المالك السعدي

رشيد

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة

عمالة: المحمدية 1151620116/09/99 74 بوراس فؤاد
التربية البدنية

04/04/06 01762P)عين حرودة )البلدية

عمالة مقاطعات مولي المختار السوسي

رشيد

عمالة: مكناسلحسن بن محمد بن مبارك 1285015207/09/05 67 ندى فقير
المعلوميات

07/09/05إلتحاق بالزوج 03945Mمهاية

عمالة مقاطعات مولي مولي إدريس

رشيد

عمالة: فاسابن هاني 1285249207/09/05 66 الصبار   حكيم انوار
الفلسفة

07/09/05 02258D)المرينيين )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي مولي اسماعيل

رشيد

عمالة: فاسالمام ابن حنبل 1544244115/09/09 42 الزهيدي عبد الفتاح
الفلسفة

15/09/09إلتحاق بالزوجة 01974V)أكدال )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي إدريس الحارثي

رشيد

عمالة: الرباطأبي ذر الغفاري 1545881501/01/10 42 رشيد لمين
الفلسفة

01/01/10 01130C)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي حسان بن تابث

البرنوصي

عمالة: سل العباس مفتاح 1171911419/11/01 72 رشيدة يغية
اللغة العربية

23/09/09 01294F)تابريكت )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي ابن المعتز

البرنوصي

عمالة: فاسبنسودة 789336316/09/92 68 احمد لطف ا
اللغة العربية

07/09/05إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المنصور الذهبي

البرنوصي

عمالة: مكناسالزيتون 1545932107/09/09 44 هاوش خديجة
اللغة العربية

23/09/09إلتحاق بالزوج 04094Z)مكناس )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الداخلة

البرنوصي

عمالة: المحمديةالعاليا 1678694101/03/11 38 حكيمة عشعاش
اللغة العربية

01/03/11إلتحاق بالزوج 01912C)المحمدية )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي ابن شهيد

البرنوصي

عمالة: المحمديةعبد الكريم الخطابي 1592653201/03/11 32 نزهة الفيللي
اللغة العربية

04/09/12 01916G)المحمدية )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي زينب النفزاوية

البرنوصي

عمالة: سل أحمد الحنصالي 1690623203/09/13 21 بودلح سعيدة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 24716P)العيايدة )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي خديجة أم المؤمنين

البرنوصي

الثانوية التأهيلية عبد العزيز 

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1179860906/09/00 18 محمد حناش
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 25981Pلعجاجرة

عمالة مقاطعات سيدي ابن الهيثم

البرنوصي

عمالة: الرباطابن رشد 1722511102/09/14 12 أمينة الشنوفي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة
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م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب
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المديرية القليمية 

للتعيين
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عمالة مقاطعات سيدي العقاد

البرنوصي

عمالة: طنجة - وادي الذهب

أصيل

789572116/09/92 120 السعدية بدير
اللغة الفرنسية

16/09/94أقدمية 20 سنة 15363Y)اصيلة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المنصور الذهبي

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن المعتز

سيدي البرنوصي

1285242107/09/05 48 ربيعة صنير
اللغة الفرنسية

03/09/08 01748Z)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي أهل الغلم الشرقية

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن المعتز

سيدي البرنوصي

1178435112/09/00 36 بشرى الموالي
اللغة الفرنسية

15/05/15 01748Z)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي علل بن عبد ا

البرنوصي

عمالة مقاطعات جمال الدين المهياوي

الفداء مرس 

1233940406/09/01 36 معاد أدهم
اللغة الفرنسية

13/09/10 01560V)الفداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الزهر

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن شهيد

سيدي البرنوصي

1503608105/09/08 40 رصوان بغيث
اللغة النجليزية

05/09/11 01761N)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي مولي يوسف

البرنوصي

عمالة: الصخيرات المعطي بوعبيد

 - تمارة

1409345106/09/06 18 نادية مهم
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوج 24605U)تمارة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي زينب النفزاوية

البرنوصي

عمالة مقاطعة ابن رشد

الحي الحسني

1586118102/09/10 18 مريم العكرودي
اللغة النجليزية

13/09/13إلتحاق بالزوج 20903V)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الداخلة

البرنوصي

عمالة مقاطعات فاطمة الزهراء

الفداء مرس 

1722988302/09/14 15 وفاء الزهيري
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01568D المشور الدار البيضاء

)البلدية(

عمالة مقاطعات سيدي ابن المعتز

البرنوصي

عمالة: الرباطعبد ا كنون 15935901105/09/11 13 المين منازيل
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01132E)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي علل بن عبد ا

البرنوصي

إقليم: بني مللثانوية ابن سينا التاهيلية 1586136102/09/10 37 محمد  العرباوي
الجتماعيات

14/09/10إلتحاق بالزوجة 07697R)بني ملل )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي التشارك

البرنوصي

عمالة مقاطعات علل بن عبد ا

سيدي البرنوصي

1447737105/09/07 36 مراد الحمداني
الجتماعيات

02/09/10 25002A)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الداخلة

البرنوصي

عمالة مقاطعات المعتمد بن عباد

ابن مسيك

1586277113/09/10 36 الحميدي عزيز
الجتماعيات

13/09/10 24334Z)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي فاطمة الفهرية

البرنوصي

 الثانوية التأهيلية محمد 

السادس

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

1678682306/09/11 36 حنان اعميمي
الجتماعيات

03/09/13 01548G)الفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي عبدالخالق الطريس

البرنوصي

إقليم: سيدي ابن زيدون

سليمان

89015416/09/95 18 عمر بلخودة
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الداخلة

البرنوصي

عمالة مقاطعات فاطمة الفهرية

سيدي البرنوصي

1543317202/09/09 18 محمد بوسوف
الجتماعيات

03/09/13 25777T)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المختار السوسي

البرنوصي

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثم

الحي الحسني

789806116/09/92 93 لطيفة زبير
الرياضيات

18/09/00إلتحاق بالزوج 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي خديجة أم المؤمنين

البرنوصي

عمالة مقاطعات الحسن الثاني

ابن مسيك

390095116/09/91 88 محمد الركراكي
الرياضيات

10/10/01أقدمية 12 سنة 01875M)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي علل بن عبد ا

البرنوصي

عمالة مقاطعات الفارابي

عين السبع الحي 

1590779126/07/10 46 حسناء امزيوق
الرياضيات

22/11/10 19655N)الحي المحمدي )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات سيدي زينب النفزاوية

البرنوصي

عمالة: المحمديةالعاليا 1543439114/09/09 45 عبدالرحيم العيبودي
الرياضيات

14/09/09إلتحاق بالزوجة 01912C)المحمدية )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي حسان بن تابث

البرنوصي

عمالة مقاطعات ولدة

الدار البيضاء أنفا

1447596105/09/07 42 فكار  خديجة
الرياضيات

03/09/13 01488S)أنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي حسان بن تابث

البرنوصي

عمالة مقاطعات فاطمة الزهراء

الفداء مرس 

1543609215/09/09 42 الومامي زكرياء
الرياضيات

15/09/09 01568D المشور الدار البيضاء

)البلدية(

عمالة مقاطعات سيدي ابن المعتز

البرنوصي

عمالة: سلصلح الدين اليوبي 1438789501/01/07 36 بالي لحسن
الرياضيات

02/09/10 01292D)باب المريسة )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي حسان بن تابث

البرنوصي

عمالة: سلالعلمة محمد الصبيحي 1542910406/04/09 44 بكاوي سميرة
علوم الحياة 

والرض
03/09/11إلتحاق بالزوج 01296H)تابريكت )المقاطعة

الشهيد ادريس 

الحريزي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة المصلى

عين الشق

1591606106/12/10 39 لمياء التلمساني
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 01682C)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الداخلة

البرنوصي

عمالة: الصخيرات المهدي المنجرة

 - تمارة

1586036102/09/10 37 رندة شقور
علوم الحياة 

والرض
13/09/10إلتحاق بالزوج 26627S)عين عتيق )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الداخلة

البرنوصي

إقليم: سيدي المهدي بن بركة

سليمان

1678708301/03/11 37 سهام بنرحو
علوم الحياة 

والرض
01/03/11إلتحاق بالزوج 25988Xأولد حسين

عمالة مقاطعات سيدي ولدة

البرنوصي

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية

إقليم: شفشاون 1550360201/01/10 26 الوادي محمد
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 06415Xباب تازة

عمالة مقاطعات سيدي الداخلة

البرنوصي

عمالة: سل ابراهيم الموصلي 1679274701/03/11 18 ولد قدور الهلوي 

فاطمة الزهراء

علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 25859G)تابريكت )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الداخلة

البرنوصي

إقليم: تازةإبن زيدون 1177196206/09/00 17 كريد رضوان
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26245Bباب مرزوقة

عمالة مقاطعات سيدي علل بن عبد ا

البرنوصي

عمالة: سل أحمد الحنصالي 1723440402/09/14 12 مستاري عفاف
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 24716P)العيايدة )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي عبدالخالق الطريس

البرنوصي

إقليم: تاوريرتصلح الدين اليوبي 1543198417/09/09 52 جواد بسول
التربية السلمية

03/09/13 04678J)تاوريرت )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي عبد ا العياشي

البرنوصي

محمد بن عبد الكريم 

الخطابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1590753426/07/10 46 نعيمة الخريم
التربية السلمية

22/11/10 15338W)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي ولدة

البرنوصي

عمالة مقاطعات الفارابي

عين السبع الحي 

1592233101/03/11 46 حالي عبد ا
التربية السلمية

01/03/11 19655N)الحي المحمدي )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي ولدة

البرنوصي

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

إقليم: تاونات 1114039116/09/97 31 رجاء غباري
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوج 15944E)تيسة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي ابن حزم

البرنوصي

عمالة مقاطعة ابن زيدون

عين الشق

1599665105/09/11 30 هرباز أمين
التربية السلمية

13/09/11 01683D)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الداخلة

البرنوصي

عمالة مقاطعة عبدالخالق الطريس

عين الشق

1690686103/09/13 28 مرداس عبد الصمد
التربية السلمية

03/09/13 18123Y)عين الشق )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات سيدي محمد السادس أناسي

البرنوصي

عمالة مقاطعات الحسن الثاني

ابن مسيك

1276511104/09/02 42 يوسف عبد اللـــه
التربية البدنية

04/09/09 01875M)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي محمد السادس أناسي

البرنوصي

عمالة: سلعبد الرحيم بوعبيد 1400786407/09/05 18 محمد ولجي
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 24720U)باب المريسة )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي القدس

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن منظور

سيدي البرنوصي

173325115/10/81 114 محمد رزيق
الفلسفة

13/09/05 01760M)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي علل بن عبد ا

البرنوصي

عمالة مقاطعات مولي إدريس

مولي رشيد

1445059120/02/08 46 عبد ربي حميد
الفلسفة

02/09/10 18584Z)مولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي محمد السادس

البرنوصي

عمالة مقاطعات الحسن الثاني

ابن مسيك

1544152301/09/09 42 صامط كمال
الفلسفة

09/09/09 01875M)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي عبدالخالق الطريس

البرنوصي

عمالة: سل الفارابي  التقنية 1545927301/01/10 42 أنفلوس حفيظ
الفلسفة

03/09/13 01293E)باب المريسة )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي زينب النفزاوية

البرنوصي

إقليم: النواصرمحمد الزرقطوني 1545946206/09/09 42 نبيل ابوالة
الفلسفة

06/09/09 25342V)دار بوعزة )البلدية

الشهيد ادريس 

الحريزي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

ثانوية موحى وحمو 

التأهيلية

إقليم: بني ملل 1593285105/09/11 30 حماني نسرين
الفلسفة

13/09/11إلتحاق بالزوج 07705Z)بني ملل )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الداخلة

البرنوصي

عمالة مقاطعات مولي اسماعيل

مولي رشيد

1593827202/09/11 30 تماسط سعاد
الفلسفة

13/09/11 01871H)سيدي عثمان )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي مولي يوسف

البرنوصي

عمالة: سلعبد السلم عامر 1689300603/09/13 28 ابتسام هاشمي
الفلسفة

02/09/15 24832R)تابريكت )المقاطعة

ثانوية علل الفاسي 

العدادية

عمالة: فاسمولي ادريسإقليم: الجديدة 348188216/09/89 112 ع الرحيم الكندري
اللغة العربية

23/09/96أقدمية 20 سنة 02067W)فاس المدينة )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن الخطيبإقليم: الجديدةالقيايلة

الحي الحسني

1121974116/09/98 98 جواد ناجح
اللغة الفرنسية

16/09/02أقدمية 12 سنة 23703N)الحي الحسني )المقاطعة

إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: الجديدةاولد الضالي 1266800504/09/02 52 ياسير فوم
اللغة الفرنسية

02/09/09 25799Sأولد غانم

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية

 ثانوية القاضي عياض إقليم: الجديدة

التأهيلية

إقليم: الجديدة 1503523110/09/08 36 ايت  بن علي  مريم
اللغة العربية

05/09/11 08740Z)الجديدة )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية

إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدة 1544062102/09/09 36 عبد الحق  وردي
اللغة العربية

03/09/13 26511R)الجديدة )البلدية

ثانوية 6 نونبر 

التأهيلية

إقليم: الجديدةالثانوية التقنية الرازيإقليم: الجديدة 1546484101/01/10 28 محمد زيطان
اللغة العربية

03/09/13 08732R)الجديدة )البلدية

ثانوية الجرف الصفر إقليم: الجديدةسوف سبت سايس

التأهيلية

إقليم: الجديدة 1266914416/09/02 84 اشرف حبصان
اللغة الفرنسية

16/09/02أقدمية 12 سنة 18558Wسيدي اسماعيل

عمالة مقاطعات فاطمة الزهراءإقليم: الجديدةلكراربة

الفداء مرس 

11189721316/09/98 58 سلمان محمد
العلوم القتصادية 

والتدبير
05/09/11 01568D المشور الدار البيضاء

)البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: آسفيالهداية السلميةإقليم: الجديدةاولد الضالي 1266747204/09/02 58 فتحي عادل
اللغة الفرنسية

05/09/08 14002U)آسفي )البلدية

ثانوية 6 نونبر 

التأهيلية

إقليم: آسفيمولي اسماعيلإقليم: الجديدة 1044983516/09/96 42 لبداوي خالد
اللغة الفرنسية

02/09/15 14009B)سبت كزولة )البلدية

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية

عمالة: مكناسمحمد أجاناإقليم: الجديدة 1544267102/09/09 42 زياتي وفاء
اللغة الفرنسية

02/09/09إلتحاق بالزوج 25033J)مكناس )البلدية

ثانوية 6 نونبر 

التأهيلية

عمالة: سلعبد السلم عامرإقليم: الجديدة 1306382205/09/03 40 منعم شهبان
اللغة الفرنسية

05/09/11 24832R)تابريكت )المقاطعة

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية إبن رشدإقليم: الجديدةغيلس 1175154106/09/00 24 بوخار يونس
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/12إلتحاق بالزوجة 14645T)برشيد )البلدية

ثانوية المسيرة 

التأهيلية

إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: الجديدة 1155060116/09/99 16 نزهة الوكيلي
اللغة الفرنسية

02/09/15 17291Uلكفيفات

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية

إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: الجديدة 77424116/09/96 78 موسى الحساني
اللغة النجليزية

15/09/11 08734T)الجديدة )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية

إقليم: النواصرحسان بن ثابثإقليم: الجديدة 1278935107/09/04 34 عبد العزيز المير
اللغة النجليزية

03/09/13 22671S)دار بوعزة )البلدية

ثانوية 6 نونبر 

التأهيلية

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: الجديدة

التأهيلية

إقليم: الجديدة 1546297301/01/10 18 شوقري  جودية
اللغة النجليزية

03/09/13 08700F)أزمور )البلدية

ثانوية 6 نونبر 

التأهيلية

إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: الجديدة 1546573201/01/10 18 بوشعيب كمالو
اللغة النجليزية

03/09/13 08730N)أزمور )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية

 ثانوية القاضي عياض إقليم: الجديدة

التأهيلية

إقليم: الجديدة 341662116/09/88 106 عبد الرحيم عفان
الجتماعيات

07/10/05 08740Z)الجديدة )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية

التأهيلية

إقليم: الجديدة 1280019107/09/04 54 المصطفى فلحو
الجتماعيات

05/09/07 08700F)أزمور )البلدية

ثانوية 6 نونبر 

التأهيلية

ثانوية المام البخاري إقليم: الجديدة

التأهيلية

إقليم: تاونات 1679037101/03/11 36 يونس قريمش
الجتماعيات

01/01/12 26733Gامكانسة

ثانوية 6 نونبر 

التأهيلية

عمالة مقاطعات ابن المعتزإقليم: الجديدة

سيدي البرنوصي

1546727301/01/10 18 خليل اليوبي
الرياضيات

03/09/13 01748Z)سيدي البرنوصي )المقاطعة

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية

عمالة مقاطعات المختار السوسيإقليم: الجديدة

سيدي البرنوصي

1546766101/01/10 18 يوسف غطي
الرياضيات

03/09/13 01759L)سيدي البرنوصي )المقاطعة

ثانوية المسيرة 

التأهيلية

عمالة مقاطعات عثمان بن عفانإقليم: الجديدة

سيدي البرنوصي

1587147201/01/10 18 عبد الواحد الرمادي
الرياضيات

03/09/13 20393R)سيدي البرنوصي )المقاطعة

ثانوية محمد الرافعي 

التأهيلية

إقليم: آسفيالهداية السلميةإقليم: الجديدة 92394116/09/95 14 خليل صماض
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 14002U)آسفي )البلدية

ثانوية 6 نونبر 

التأهيلية

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: الجديدة

الحي الحسني

1586620102/09/10 36 سميحة قاسمي
علوم الحياة 

والرض
02/09/10إلتحاق بالزوج 01684E)الحي الحسني )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية 776627116/09/91 86 المصطفى المؤدن
التربية السلمية

06/09/08 08730N)أزمور )البلدية

إقليم: القنيطرةالمير مولي الحسنإقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية 1679004401/03/11 46 رشيد لعزيز
التربية السلمية

01/01/12 25284G)سوق الربعاء )البلدية

ثانوية 6 نونبر 

التأهيلية

إقليم: القنيطرةالمير مولي الحسنإقليم: الجديدة 1679002301/03/11 36 فتيحة خوشياع
التربية السلمية

01/01/12 25284G)سوق الربعاء )البلدية

ثانوية 6 نونبر 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطونيإقليم: الجديدة

وتنان

1678994801/01/12 31 صفية آيت سي همو
التربية السلمية

01/01/12إلتحاق بالزوج 05027N)اكادير )البلدية

 ثانوية أم الربيع 

التأهيلية

عمالة: الصخيرات عبد الرحمان الداخلإقليم: الجديدة

 - تمارة

15866831302/09/10 20 شرف لمين
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 23490G)عين العودة )البلدية

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية

عمالة: المحمديةالكنديإقليم: الجديدة 1180844111/09/00 32 سرحان عبد العزيز
التربية البدنية

03/09/13 26430Cسيدي موسى المجدوب

ثانوية المسيرة 

التأهيلية

عمالة: سل المنظر الجميلإقليم: الجديدة 1689694103/09/13 28 بوجيدة هناء
التربية البدنية

03/09/13 23033K)حصين )المقاطعة

ثانوية 6 نونبر 

التأهيلية

إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحةإقليم: الجديدة 1407537305/09/08 16 اسامة  السليماني
التربية البدنية

02/09/15 26325Nاسطيحة

ثانوية محمد الرافعي 

التأهيلية

إقليم: القنيطرةإدريس الولإقليم: الجديدة 1154261116/09/99 78 محمد العطار
الفلسفة

02/10/06 11199X)القنيطرة )البلدية

ثانوية أبي شعيب 

الدكالي التأهيلية

عمالة: فاسالجاحظإقليم: الجديدة 1279867228/09/04 62 العباس  الفرا سى
الفلسفة

13/10/11 18498F)المرينيين )المقاطعة

ثانوية المام البخاري إقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية

التأهيلية

إقليم: تاونات 15864651702/09/10 36 نورا  كاكا
الفلسفة

02/09/10 26733Gامكانسة

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية

إقليم: الخميساتعبد ا كنونإقليم: الجديدة 1689272403/09/13 28 ازهور النعيم
الفلسفة

03/09/13 11571B)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد عبد إقليم: مديونةزينب النفزاوية

الرحمان زيطان

إقليم: شفشاون 1587429501/01/10 52 نزهة اشطوط
اللغة العربية

01/01/10 22909Aلغدير

عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: مديونةزينب النفزاوية 1592585401/03/11 38 مسهل  نعيمة
اللغة العربية

01/03/11إلتحاق بالزوج 22745X)زواغة )المقاطعة

عمالة مقاطعات الحسن الثانيإقليم: مديونةابن بطوطة

ابن مسيك

1119008116/09/98 36 ابراهيم شنان
اللغة العربية

01/09/10 01875M)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عبدا العياشيإقليم: مديونةابن بطوطة

عين الشق

1278608107/09/04 66 اجبيلو نضرة
اللغة الفرنسية

16/09/07 24460L)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة المصلىإقليم: مديونةابن بطوطة

عين الشق

1586541102/09/10 18 ايمان حمري
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01682C)عين الشق )المقاطعة

عمالة: سلالعلمة محمد الصبيحيإقليم: مديونةزينب النفزاوية 1719533918/09/13 18 بوعلي مريم
اللغة الفرنسية

25/10/13 01296H)تابريكت )المقاطعة
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عمالة مقاطعات ابن المعتزإقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين

سيدي البرنوصي

1598799305/09/11 12 حنان ايت الحاج
اللغة الفرنسية

11/09/14إلتحاق بالزوج 01748Z)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة مقاطعة عبدا العياشيإقليم: مديونةابن بطوطة

عين الشق

347930101/05/97 84 الصادقي عبد الله
اللغة النجليزية

04/09/02أقدمية 12 سنة 24460L)عين الشق )المقاطعة

عمالة: المحمديةابن ياسينإقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين 1599047105/09/11 40 هدى بن زرون
اللغة النجليزية

05/09/11 01914E)المحمدية )البلدية

عمالة مقاطعات ابن المعتزإقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين

سيدي البرنوصي

1443727105/09/07 18 محمد رضى
اللغة النجليزية

03/09/13 01748Z)سيدي البرنوصي )المقاطعة

إقليم: سطاتثانوية ابن الخطيب التاهيليةإقليم: مديونةمولي يوسف 1151493116/09/99 92 رشيح ربيعة
الجتماعيات

11/09/00أقدمية 12 سنة 24784N)سطات )البلدية

إقليم: الناضورطه حسينإقليم: مديونةالمختار السوسي 1590775626/07/10 46 نجيم عماري
الجتماعيات

11/11/10 12752K)ازغنغان )البلدية

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين

سليمان

1543308502/09/09 42 عبد ا بومهدي
الجتماعيات

10/09/09 11203B)سيدي سليمان )البلدية

عمالة: المحمديةالكنديإقليم: مديونةزينب النفزاوية 1592768101/03/11 36 المغيرات تورية
الجتماعيات

01/03/11 26430Cسيدي موسى المجدوب

إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيليةإقليم: مديونةابن خلدون 1679344401/03/11 18 حامي الدين سعيد
الجتماعيات

03/09/13 18513Xالغربية

عمالة مقاطعات الداخلةإقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين

سيدي البرنوصي

1280157107/09/04 64 هشام  البهلولي
الرياضيات

05/09/07 01620K)سيدي مومن )المقاطعة

إقليم: مديونةابن خلدونإقليم: مديونةحسان  بن ثابت 1282572107/09/05 48 عبدالصداق  طارق
الرياضيات

03/09/08 25576Z)تيط مليل )البلدية

عمالة: الصخيرات عبد ا إبراهيمإقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين

 - تمارة

1586112202/09/10 46 إلهام العباسي
الرياضيات

07/09/10 25889Pصباح

عمالة مقاطعة عثمان ابن عفانإقليم: مديونةابن بطوطة

عين الشق

1444902103/03/08 42 صباح كوميري
الرياضيات

16/10/09 01687H)عين الشق )المقاطعة

عمالة: الصخيرات المهدي المنجرةإقليم: مديونةزينب النفزاوية

 - تمارة

1445366315/02/08 40 المعطاوي 

البوعزاوي

الرياضيات
05/09/11 26627S)عين عتيق )البلدية

عمالة مقاطعة عثمان ابن عفانإقليم: مديونةالمختار السوسي

عين الشق

1590740526/07/10 46 لطيفة مولي عيسى
علوم الحياة 

والرض
11/11/10 01687H)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن عربيإقليم: مديونةالطلس

عين الشق

15922591001/03/11 36 المجدولي كريمة
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 24952W)عين الشق )المقاطعة

إقليم: مديونةابن خلدونإقليم: مديونةابن بطوطة 1124400116/09/98 48 فتيح مصطفى
التربية السلمية

04/09/12 25576Z)تيط مليل )البلدية

إقليم: العرائشماء العينينإقليم: مديونةزينب النفزاوية 1048411616/09/96 26 مرغاد محمد
التربية البدنية

02/09/15 05992M)العرائش )البلدية
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عمالة: المحمديةالكنديإقليم: مديونةابن بطوطة 1277352407/09/04 44 عرباوي المصطفى
المعلوميات

05/09/12 26430Cسيدي موسى المجدوب

إقليم: وادي الذهبثانويةالمام مالك التأهيليةإقليم: مديونةابن خلدون 1284710128/09/05 44 عزيز شفيق
المعلوميات

07/09/13 13535L)الداخلة )البلدية

عمالة: الصخيرات الثانوية الفلحيةإقليم: مديونةابن بطوطة

 - تمارة

1587078701/01/10 42 عبد ا باوسار
الفلسفة

01/01/10 01394Pمرس الخير

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة

عمالة: المضيق - المام الغزاليعمالة: المحمدية

الفنيدق

390172216/09/91 130 محمد العربي 

الناصري

اللغة العربية
16/09/91إلتحاق بالزوجة 25513F)مرتيل )البلدية

إقليم: القنيطرةإدريس الولعمالة: المحمديةالكندي 1173522206/09/00 19 حنان بريدة
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 11199X)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

عمالة: طنجة - سيدي ادريسعمالة: المحمدية

أصيل

1723587402/09/14 14 أبجاو شيماء
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26263W)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: الرباطدار السلمعمالة: المحمديةأبو بكر الصديق 1722203402/09/14 12 الشاوش حكيمة
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01124W)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

إقليم: الخميساتموسى بن نصيرعمالة: المحمدية 1722209102/09/14 12 أمزال إكرام
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 11575F)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

عمالة: الرباطابن رشدعمالة: المحمدية 1724307302/09/14 12 بلفضة ابتسام
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التاهيلية عين عمالة: المحمديةأبو بكر الصديق

حرودة

عمالة: المحمدية 1599097105/09/11 30 بويسكي   فاطمة
اللغة الفرنسية

05/09/11 01762P)عين حرودة )البلدية

عمالة مقاطعات ابن الروميعمالة: المحمديةأبو بكر الصديق

سيدي البرنوصي

1172648115/09/02 36 عزيزة هاشم
اللغة النجليزية

03/09/10 24940H)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابيعمالة: المحمديةأبو بكر الصديق

عين السبع الحي 

1278849327/09/04 36 سهام الكويسي
اللغة النجليزية

02/09/10 18651X)الحي المحمدي )المقاطعة

إقليم: القنيطرةثانوية ابن بطوطة التأهيليةعمالة: المحمديةالجولن 1592470101/03/11 36 حواص آمال
الجتماعيات

01/03/11إلتحاق بالزوج 11200Y)القنيطرة )البلدية

إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلمعمالة: المحمديةابن ياسين 340384116/09/88 150 بوشعيب كلوطي
الرياضيات

29/09/88أقدمية 20 سنة 26292C)بوزنيقة )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر 

المختار

عمالة: المحمديةجابر بن حيانعمالة: المحمدية 1445077102/01/08 30 عادل ذكرا
الرياضيات

05/09/11 01915F)المحمدية )البلدية

الثانوية التاهيلية عين عمالة: المحمديةأبو بكر الصديق

حرودة

عمالة: المحمدية 1586247201/09/10 36 الفل قي الدريسي 

احمد

علوم الحياة 

والرض
01/09/10 01762P)عين حرودة )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر 

المختار

عمالة: الصخيرات المعطي بوعبيدعمالة: المحمدية

 - تمارة

1592263201/03/11 36 جهاد  سلم
علوم الحياة 

والرض
01/03/11إلتحاق بالزوج 24605U)تمارة )البلدية

عمالة: فاسعبد الكريم الداوديعمالة: المحمديةعبد الكريم الخطابي 202261216/09/82 154 عبدا محب
الفيزياء والكيمياء

16/09/87أقدمية 20 سنة 22745X)زواغة )المقاطعة
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الثانوية التاهيلية عين 

حرودة

عمالة: سل الفارابي  التقنيةعمالة: المحمدية 1678680501/03/11 37 أزكاي فاطمة 

الزهراء

الفيزياء والكيمياء
01/03/11إلتحاق بالزوج 01293E)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

عمالة: المحمديةالعالياعمالة: المحمدية 1598866105/09/11 30 عامر توفيق
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 01912C)المحمدية )البلدية

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة

إقليم: صفرومحمد الفاسيعمالة: المحمدية 15458651301/01/10 52                                                               

خــــالـــــد 

التربية السلمية
تبادل 01/01/10 02446H)المنزل )البلدية

عمالة: الرباطالليمونعمالة: المحمديةالجولن 1592090101/03/11 37 خديجة غانم
التربية السلمية

01/03/11إلتحاق بالزوج 01116M)أكدال الرياض )المقاطعة

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة

عمالة: سلولدةعمالة: المحمدية 1678693501/03/11 37 بوسعيد عبد 

الرحمان

التربية السلمية
01/03/11إلتحاق بالزوجة 25505X)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

عمالة: المحمديةجابر بن حيانعمالة: المحمدية 1593369105/09/11 30 قرداشي مراد
الفلسفة

05/09/11 01915F)المحمدية )البلدية

عمالة: الصخيرات المام البخاريعمالة: المحمديةبني يخلف

 - تمارة

1593874105/09/11 30 ياسين يسني
الفلسفة

09/09/11إلتحاق بالزوجة 24606V)تمارة )البلدية

عمالة: مكناسعبد الرحمان بن زيدانإقليم: النواصرمحمد الكغاط 1690064803/09/13 20 سميرة لكريط
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 04096B)مكناس )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: النواصرالحاج محمد الناصري

التأهيلية

إقليم: تاونات 1690060403/09/13 19 الجامعي أديب خولة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 15944E)تيسة )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: النواصرالطيب الخمال

الخوارزمي

عمالة: المحمدية 1690619103/09/13 18 الصافية اليل
اللغة العربية

03/09/13 25661Sالشللت

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: النواصرمحمد الكغاط

الحي الحسني

1690627103/09/13 18 سكينة البجباجي
اللغة العربية

03/09/13 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة عبدا العياشيإقليم: النواصرعلل بن عبد ا

عين الشق

1051506116/09/97 100 ســعـــــاد   

الـبـســتــانـــي

اللغة الفرنسية
16/09/98أقدمية 12 سنة 24460L)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابيإقليم: النواصراولد القاضي

عين السبع الحي 

1265084304/09/02 63 غزلن بزيز
اللغة الفرنسية

13/09/06إلتحاق بالزوج 18651X)الحي المحمدي )المقاطعة

إقليم: برشيدالثانوية التقنية المام مالكإقليم: النواصرتوفيق الحكيم 1544690102/09/09 42 أحلل أمال
اللغة الفرنسية

02/09/09 22356Z)برشيد )البلدية

 الثانوية التاهيلية احمد بن إقليم: النواصرمحمد الزرقطوني

محمد الراشدي

إقليم: بوجدور 1268481104/09/02 26 المودن عبد الجبار
اللغة الفرنسية

11/09/15 06481U)بوجدور )البلدية

إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: النواصرمحمد الزرقطوني 1306821605/09/03 16 سعيد الحتاش
اللغة الفرنسية

02/09/15 25238Gبني بوفراح

عمالة مقاطعة طارق ابن زيادإقليم: النواصرمحمد الزرقطوني

الحي الحسني

267360116/09/86 72 عبد ا سرية
اللغة النجليزية

20/09/11 22667M)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن حزمإقليم: النواصرمحمد الزرقطوني

الحي الحسني

1279761116/09/04 18 نجوى بوركة
اللغة النجليزية

03/09/13 26418P)الحي الحسني )المقاطعة
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جماعة التعيين

عمالة: سل العباس مفتاحإقليم: النواصرمحمد الزرقطوني 1678726101/03/11 46 نزهة السحاوي
الجتماعيات

01/03/11 01294F)تابريكت )المقاطعة

عمالة: فاسابن هانيإقليم: النواصرتوفيق الحكيم 1592147714/09/11 40 حنان ازويتة
الجتماعيات

14/09/11 02258D)المرينيين )المقاطعة

عمالة: فاسابن هانيإقليم: النواصرمحمد الزرقطوني 1590731226/07/10 36 يونس شلوح
الجتماعيات

11/11/10 02258D)المرينيين )المقاطعة

إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالقدسإقليم: النواصرالطيب الخمال 1722125102/09/14 14 الزعيم محمد
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 14644S)سطات )البلدية

عمالة مقاطعة ابن زيدونإقليم: النواصرحسان بن ثابث

عين الشق

899010116/09/91 72 فــــوزيــة   

مـشـفــــــــع

الرياضيات
20/10/05 01683D)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: النواصرالطيب الخمال

الحي الحسني

1270878105/09/03 54 صلح الـديــن 

بتحـرككــية

الرياضيات
04/10/10 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة طارق ابن زيادإقليم: النواصراولد صالح

الحي الحسني

1504601105/09/08 30 حشكولة عبد الجليل
الرياضيات

05/09/11 22667M)الحي الحسني )المقاطعة

إقليم: الصويرةمحمد الخامسإقليم: النواصرالطيب الخمال 1586913102/09/10 12 سهام الريشي
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 10402F)الصويرة )البلدية

إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيليةإقليم: النواصراولد صالح 15925631001/03/11 38 زكية بوعياد
علوم الحياة 

والرض
01/03/11إلتحاق بالزوج 26550Hبطيط

عمالة: سل الفقيه  محمد المرينيإقليم: النواصرعلل بن عبد ا 1504267305/09/08 31 سهام السكوري
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 01267B)بطانة )المقاطعة

عمالة مقاطعات الحسن الثانيإقليم: النواصرمحمد الكغاط

ابن مسيك

1550970101/01/10 28 حنان وافق
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 01875M)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن عربيإقليم: النواصرمحمد الكغاط

عين الشق

1691013103/09/13 20 حسنية مكرم
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 24952W)عين الشق )المقاطعة

عمالة: طنجة - المرابطينإقليم: النواصرعلل بن عبد ا

أصيل

1689060103/09/13 19 الفتوح صفاء
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 26578N)بني مكادة )المقاطعة

عمالة مقاطعات الحسن الثانيإقليم: النواصرعلل بن عبد ا

ابن مسيك

1690989103/09/13 18 محاسين أسماء
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 01875M)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات المسجدإقليم: النواصرمحمد الزرقطوني

الدار البيضاء أنفا

1543871102/09/09 34 ياسين خزار
الفيزياء والكيمياء

20/09/12 01489T)أنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن حزمإقليم: النواصرالحاج محمد الناصري

الحي الحسني

1587376101/01/10 28 فؤاد طها
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26418P)الحي الحسني )المقاطعة

إقليم: القنيطرةسيدي عيسىإقليم: النواصراولد صالح 1585898802/09/10 30 عبد الحي بلكاوي
التربية السلمية

05/09/11 11204C)سوق الربعاء )البلدية

عمالة مقاطعات ابن رشدإقليم: النواصرالطيب الخمال

ابن مسيك

1592071326/07/10 28 حسين مختاري
التربية السلمية

03/09/13 01868E)ابن امسيك )المقاطعة
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جماعة التعيين

عمالة: مكناستوللإقليم: النواصرمحمد الزرقطوني 1590737410/11/11 27  غزلن هواري
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25531A)تولل )البلدية

عمالة: طنجة - مولي سليمانإقليم: النواصرالحاج محمد الناصري

أصيل

16913591003/09/13 21 النصيري محمد
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 15360V)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة: طنجة - المام الغزاليإقليم: النواصرمحمد الكغاط

أصيل

1691353103/09/13 19 أحمد السريفي
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 25312M)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: تطوانالمام الغزاليإقليم: النواصرخديجة أم المؤمنين 1750118202/09/14 12 ياسين الهبطي
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 05675T)تطوان )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد المومنإقليم: النواصرأبي حيان التوحيدي

أنكاد

1285054107/09/05 68 نور الدين أحمين
الفلسفة

07/09/05إلتحاق بالزوجة 04400G)وجدة )البلدية

عمالة مقاطعات مولي إدريس الولإقليم: النواصرالرحمة

الدار البيضاء أنفا

89398116/09/95 60 عزيز أكركاو
الفلسفة

06/09/06 01487R)أنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: النواصرمحمد الزرقطوني

الحي الحسني

1690231103/09/13 19 احمد صمادي
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوجة 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية إبن رشدإقليم: النواصرمحمد الزرقطوني 1689258103/09/13 18 كريم احمد
الفلسفة

03/09/13 14645T)برشيد )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاءإقليم: النواصرمحمد الكغاط 16893101003/09/13 18 جواد واو
الفلسفة

03/09/13 25524Tسيدي الكامل

عمالة مقاطعة ابن زيدونإقليم: النواصرتوفيق الحكيم

عين الشق

1690890103/09/13 18 الكلخي يوسف
الفلسفة

03/09/13 01683D)عين الشق )المقاطعة

عمالة: المحمديةالكنديإقليم: النواصرالحاج محمد الناصري 1691479303/09/13 18 عثمان سرحان
الفلسفة

03/09/13 26430Cسيدي موسى المجدوب

ثانوية علل بن عبدا إقليم: سطاتمركزية  اولد رحو

التأهيلية

إقليم: سطات 738992116/09/93 108 مشتري العلمي
اللغة العربية

13/09/01أقدمية 12 سنة 24380Z)سطات )البلدية

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد حريزإقليم: سطاتمركزية  الجدات 1157231116/09/99 90 سعيد زمز
اللغة الفرنسية

14/01/05أقدمية 12 سنة 14640M)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية 

البروج

إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: سطات 1543685502/09/09 52 أحمد فلح
اللغة العربية

02/09/09 15115D)دار الكداري )البلدية

إقليم: سطاتثانوية المل التأهيليةإقليم: سطاتالبحتري 1590816126/07/10 46 عبد العزيز لهبوب
اللغة العربية

12/11/10 25826W)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج

إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالقدسإقليم: سطات 1679560101/03/11 46 زكرياء دربي
اللغة العربية

01/03/11 14644S)سطات )البلدية

عمالة: سل الفقيه  محمد المرينيإقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالقدس 1543503402/09/09 44 الحمزاوي نورة
اللغة العربية

02/09/13 01267B)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج

عمالة: الصخيرات المنصور الدهبيإقليم: سطات

 - تمارة

1543396402/09/09 42 سعاد الشهبة
اللغة العربية

02/09/09 24709G)عين العودة )البلدية
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الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

عمالة: الرباطابي بكر الصديقإقليم: سطات 1723126102/09/14 12 يوسري سناء
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

إقليم: خريبكةالمام  مالكإقليم: سطاتمركزية اجبالة 744555116/09/93 98 عبد المجيد سنوي
اللغة الفرنسية

06/09/01أقدمية 12 سنة 12237A)خريبكة )البلدية

إقليم: سطاتثانوية ابن الخطيب التاهيليةإقليم: سطاتمركزية الزمامرة 56584116/09/94 92 حراري عبد 

الرحمان

اللغة الفرنسية
05/09/03أقدمية 12 سنة 24784N)سطات )البلدية

مركزية دار القايد 

التونسي

إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالقدسإقليم: سطات 749603116/09/93 92 محمد كميلي
اللغة الفرنسية

16/09/00أقدمية 12 سنة 14644S)سطات )البلدية

إقليم: سطاتثانوية المل التأهيليةإقليم: سطاتمركزية المسيعدات 92594116/09/95 82 أصلن حسن
اللغة الفرنسية

02/09/10 25826W)سطات )البلدية

مركزية السوالم اولد 

امراح

إقليم: خريبكةابن  تومرتإقليم: سطات 1174088506/09/00 82 جواد البوردو
الجتماعيات

07/09/04أقدمية 12 سنة 12257Xلكفاف

مركزية جمعة اولد 

محمد

إقليم: خريبكةابن  عبدونإقليم: سطات 1177841106/09/00 82 عبد العالي غريب
اللغة الفرنسية

07/09/04أقدمية 12 سنة 12259Z)خريبكة )البلدية

إقليم: سطاتثانوية المل التأهيليةإقليم: سطاتالبحتري 1118004116/09/97 68 فؤاد لكريطي
اللغة الفرنسية

05/09/12 25826W)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج

عمالة: سلالفقيه محمد الحمداويإقليم: سطات 1543694302/09/09 42 هند فتوحي
اللغة الفرنسية

02/09/09 01297J)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

البروج

إقليم: الفقيه بن ثانوية بئر انزرانإقليم: سطات

صالح

735184516/09/93 28 نعيمة الرامي
اللغة الفرنسية

03/09/13 07701V)الفقيه بن صالح )البلدية

الثانوية التأهيلية أنس 

بن مالك

إقليم: الرحامنةثانوية لبريكيين العداديةإقليم: سطات 59961116/09/94 26 عبد الغفار الموفق
اللغة الفرنسية

02/09/15 24258Sلبريكيين

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: سطات

 السراغنة

1123449216/09/98 26 يونس نافع
اللغة الفرنسية

02/09/15 24259Tلوناسدة

عمالة مقاطعة عمرو بن العاصإقليم: سطاتثانوية ريمة العدادية

الحي الحسني

1504649505/09/08 24 عبد ا كعواس
اللغة الفرنسية

04/09/12 24177D)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

البروج

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: سطات

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1235160306/09/01 16 يوسف بودال
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 09358W)العطاوية )البلدية

الثانوية التأهيلية 

البروج

ثانوية الشهيد صالح إقليم: سطات

السرغيني التأهيلية

إقليم: الرحامنة 1267491412/09/02 16 اسماعيل جيبوتي
اللغة الفرنسية

02/09/15 09357V)ابن جرير )البلدية

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد حريزإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة 77987102/11/94 126 عبدالغاني مسلم
اللغة النجليزية

02/11/94أقدمية 20 سنة 14640M)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية راس 

العين

إقليم: سطاتثانوية ابن عباد التأهيليةإقليم: سطات 372633117/09/90 84 جمال العماري
اللغة النجليزية

05/09/05 14643R)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية أولد 

سعيد

إقليم: سطاتثانوية ابن عباد التأهيليةإقليم: سطات 1153330116/09/99 80 عصام اباتراب
اللغة النجليزية

23/09/09 14643R)سطات )البلدية
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مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

إقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيليةإقليم: سطات 1690926203/09/13 28 هنية العساوي
اللغة النجليزية

03/09/13 25814H)زمامرة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

البروج

إقليم: تارودانتثأ.المجدإقليم: سطات 1306297605/09/03 26 مولي رشيد بونوار
اللغة النجليزية

02/09/15 17296Zالكدية البيضاء

الثانوية التأهيلية 

البروج

عمالة: المحمديةالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: سطات 1690954303/09/13 18 فاطمة الزهراء 

نصري

اللغة النجليزية
03/09/13 25582F)المحمدية )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد إقليم: سطاتالبحتري

السادس

عمالة: مراكش 1114592116/09/97 17 رشيد شرقاوي
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 02648C)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

البروج

إقليم: الحوزثانوية الشويطر التأهيليةإقليم: سطات 1407227305/09/08 17 فاطمة الزهراء 

لحميدي

اللغة النجليزية
02/09/15إلتحاق بالزوج 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية أنس 

بن مالك

إقليم: تارودانتثأ.الرازيإقليم: سطات 1407102905/09/08 16 اد الحاج لحسن
اللغة النجليزية

02/10/15 21258Fارزان

إقليم: خريبكةالمام  مالكإقليم: سطاتمركزية امريزيك 56644116/09/94 106 العربي خلف
الجتماعيات

16/09/99أقدمية 12 سنة 12237A)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية أولد 

سعيد

إقليم: سطاتثانوية ابن الخطيب التاهيليةإقليم: سطات 1239208106/09/01 66 محمد اركيحي
الجتماعيات

02/09/12 24784N)سطات )البلدية

إقليم: مديونةابن خلدونإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة 1678775101/03/11 46 سهام أقبلي
الجتماعيات

01/03/11 25576Z)تيط مليل )البلدية

الثانوية التأهيلية 

العيون

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: سطات

المرنيسي

عمالة: مراكش 1585845202/09/10 28 كريمة الزيان
الجتماعيات

03/09/13 26729C)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني

عمالة مقاطعات الشهيد ادريس الحريزيإقليم: سطات

سيدي البرنوصي

1688957503/09/13 28 نادية  أفتاحي
الجتماعيات

03/09/13 25288L)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية راس 

العين

عمالة مقاطعات علل بن عبد اإقليم: سطات

سيدي البرنوصي

1688979503/09/13 28 وردة باكر
الجتماعيات

03/09/13 25002A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

البروج

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: سطات

الحي الحسني

1688989103/09/13 28 هند فتاح
الجتماعيات

03/09/13 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

إقليم: مديونةمولي يوسفإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة 1592661501/03/11 18 بوشعيب السالك
الجتماعيات

02/09/13 01753E)تيط مليل )البلدية

الثانوية التأهيلية 

البروج

عمالة: المحمديةبني يخلفإقليم: سطات 1678855501/03/11 18 لحسن ايت ناصر
الجتماعيات

03/09/13 22280Sبني يخلف

الثانوية التأهيلية أنس 

بن مالك

عمالة: الرباطالمالقيإقليم: سطات 1688973103/09/13 18 سهام   عاطف
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 01123V)حسان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أنس 

بن مالك

عمالة: الرباطعبد ا كنونإقليم: سطات 1691297103/09/13 18 نعيمة   لمغاري
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 01132E)يعقوب المنصور )المقاطعة

إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: سطاتالثانوية التقنية

 السراغنة

329076116/09/88 106 عمرالخياري
الرياضيات

16/09/97أقدمية 12 سنة 09356U)قلعة السراغنة )البلدية
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الدار البيضاء  - سطات06

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية ابن عباد 

التأهيلية

إقليم: الخميساتالفتحإقليم: سطات 1410529106/09/06 62 عادل  مجدوبي
الرياضيات

05/09/08 11577H)الخميسات )البلدية

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة 1545801101/01/10 28 عبد الرجمان 

صاريح

الرياضيات
03/09/13 25830A)برشيد )البلدية

عمالة مقاطعات جمال الدين المهياويإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسر

الفداء مرس 

1690859203/09/13 16 سناء  حرودي
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 01560V)الفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات جابر بن حيانإقليم: سطاتالبحتري

الدار البيضاء أنفا

1722914202/09/14 13 فاطمة الزهراء 

العامري

الرياضيات
02/09/14إلتحاق بالزوج 01482K)سيدي بليوط )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

البروج

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: سطات

الحي الحسني

1546746101/01/10 12 عبد  العزىز الكيلني
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني

الثانوية التأهيلية خالد بن إقليم: سطات

الوليد

إقليم: برشيد 1722729102/09/14 12 لطيفة ميروش
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 14647V)اولد عبو )البلدية

عمالة مقاطعات ابن رشدإقليم: سطاتثانوية المل التأهيلية

ابن مسيك

78685101/05/97 80 راضه نادية
علوم الحياة 

والرض
26/09/15إلتحاق بالزوج 01868E)ابن امسيك )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

البروج

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: سطات

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

15908201026/07/10 46 قاصف نادية
علوم الحياة 

والرض
12/11/10 09355T)قلعة السراغنة )البلدية

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني

إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: سطات

 السراغنة

1592629801/03/11 46 جهان ايت العسري
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزيةإقليم: سطات 1592508201/03/11 38 ليلى السبيعي
علوم الحياة 

والرض
01/03/11إلتحاق بالزوج 25518L)المنارة )المقاطعة

عمالة: سلعبد السلم عامرإقليم: سطاتالبحتري 1678765801/03/11 36 إيمان حمادية
علوم الحياة 

والرض
01/03/11إلتحاق بالزوج 24832R)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

عمالة: الصخيرات المعطي بوعبيدإقليم: سطات

 - تمارة

1690570103/09/13 20 لبنى الكدي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 24605U)تمارة )البلدية

مركزية اولد سعيد  بن 

علي سيد لغريب

عمالة مقاطعات خديجة أم المؤمنينإقليم: سطات

سيدي البرنوصي

1238606506/09/01 98 ربيع مساعد
العلوم القتصادية 

والتدبير
06/09/01أقدمية 12 سنة 21157W)سيدي مومن )المقاطعة

إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجةإقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبو 1158663216/09/99 88 مصطفى سرحان
العلوم القتصادية 

والتدبير
06/09/03أقدمية 12 سنة 14642P)بن أحمد )البلدية

إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: سطاتمركزية الكراطمة 1180980206/09/00 72 مراد الزيتي
العلوم القتصادية 

والتدبير
06/09/04أقدمية 12 سنة 07855M)بوزنيقة )البلدية

عمالة: الصخيرات أبي بكر الرازيإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان

 - تمارة

1175138506/09/00 64 العربي باخويا
العلوم القتصادية 

والتدبير
05/09/07 25273V)الصخيرات )البلدية

ثانوية ابن عباد 

التأهيلية

إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: سطات 1439069211/12/06 60 حليمة الكركوري
الفيزياء والكيمياء

03/01/07إلتحاق بالزوج 08730N)أزمور )البلدية

ثانوية ابن عباد 

التأهيلية

عمالة: مكناسمحمد الخامسإقليم: سطات 1542285102/02/09 46 كوثر البقالي
الفيزياء والكيمياء

02/12/10إلتحاق بالزوج 25269R)ويسلن )البلدية

89
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المديرية القليمية 

الصلية
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية التأهيلية 

البروج

عمالة مقاطعة طارق ابن زيادإقليم: سطات

الحي الحسني

1590827126/07/10 46 محمد عيبودي
الفيزياء والكيمياء

12/11/10 22667M)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني

إقليم: آسفيابن خلدونإقليم: سطات 742157116/09/93 26 عبد الرحيم المستعيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 14003V)آسفي )البلدية

عمالة: سل سلمة مصدقإقليم: سطاتمركزية الحرشة 1681634304/09/12 24 نعيمة عشاق
الفيزياء والكيمياء

04/09/12إلتحاق بالزوج 25648C)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: سطات

الحي الحسني

1690908103/09/13 20 رجاء يحيى
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالقدسإقليم: سطاتمركزية اولد سالم 89900116/09/95 114 اليعقوبي أنس
التربية السلمية

16/09/97أقدمية 12 سنة 14644S)سطات )البلدية

عمالة مقاطعات الداخلةإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة

سيدي البرنوصي

1046148216/09/96 106 هشام حالي
التربية السلمية

16/09/99أقدمية 12 سنة 01620K)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات المختار السوسيإقليم: سطاتمركزية امريزيك

سيدي البرنوصي

10465301016/09/96 102 مصطفى البزاري
التربية السلمية

13/09/01أقدمية 12 سنة 01759L)سيدي البرنوصي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيانإقليم: سطات 16913811003/09/13 18 عبد النبي المريسي
التربية السلمية

03/09/13 26690Kاولد زيان

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

إقليم: النواصرمحمد الزرقطونيإقليم: سطات 1689710103/09/13 28 عبد العالي 

العمراوي

التربية البدنية
03/09/13 25342V)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية راس 

العين

إقليم: مديونةزينب النفزاويةإقليم: سطات 1690832203/09/13 28 زمــزم مـــريم
التربية البدنية

03/09/13 24950Uالمجاطية أولد الطالب

الثانوية التأهيلية سيدي 

العايدي

إقليم: مديونةمي زيادةإقليم: سطات 15431841102/09/09 24 عبدالصمد باكي
التربية البدنية

04/09/12 26497A)الهراويين )البلدية

الثانوية التأهيلية أولد 

سعيد

إقليم: النواصرأبي حيان التوحيديإقليم: سطات 1690785103/09/13 19 فاطمة الزهراء 

الودان

التربية البدنية
03/09/13إلتحاق بالزوج 23805Z)بوسكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية راس 

العين

الثانوية التأهياية المير إقليم: سطات

مولي رشيد

إقليم: شفشاون 1723182102/09/14 13 أمـــــال  الدهباوي
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوج 06421D)شفشاون )البلدية

الثانوية التأهيلية راس 

العين

عمالة: وجدة - ثا. ابن الهيثمإقليم: سطات

أنكاد

91566116/09/95 82 أحمد فنان
الفلسفة

04/09/12 26424W)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية أولد 

سعيد

إقليم: القنيطرةابن الهيثمإقليم: سطات 1544158102/09/09 52 الصنهاجي خالد
الفلسفة

02/09/09 23807B)القنيطرة )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة

التأهيلية

إقليم: تاونات 1585905202/09/10 46 نوال بلمسكين
الفلسفة

02/09/10 15944E)تيسة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج

عمالة: سلالفقيه محمد الحمداويإقليم: سطات 14463971305/09/07 36 اقرقاش    يوسف
الفلسفة

02/09/10 01297J)تابريكت )المقاطعة

ثانوية محمد الخامس إقليم: سيدي بنورالقصيبة

التأهيلية

إقليم: سيدي بنور 1266339501/10/02 84 زكرياء المباركي
اللغة العربية

22/04/10أقدمية 12 سنة 24967Mالوليدية
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م. النقط

01/07/2016

المادة
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ت.التعيين 
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بالتبادل
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية التاهيلية عين إقليم: سيدي بنورالفوارس

حرودة

عمالة: المحمدية 89512216/09/95 76 عبد الناصر نعناع
اللغة الفرنسية

22/04/10 01762P)عين حرودة )البلدية

ثانوية سيدي بنور 

التأهيلية

إقليم: القنيطرةسيدي عيسىإقليم: سيدي بنور 1542559306/04/09 54 بنييك سلوى
اللغة العربية

22/04/10 11204C)سوق الربعاء )البلدية

إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: سيدي بنوربني يخلف 1400642107/09/05 48   مهنديس عدنان
التربية السلمية

13/10/11 08717Zشتوكة

  ثانوية عمر بن 

عبدالعزيز التأهيلية

الثانوية التأهيلية إقليم: سيدي بنور

المنصورية

إقليم: بنسليمان 1678989901/03/11 46 الحرشاوي السعدية
اللغة العربية

01/03/11 25208Z)المنصورية )البلدية

ثانوية محمد الخامس 

التأهيلية

إقليم: تاوريرتلثانوية التاهيلية المرينيينإقليم: سيدي بنور 16790031001/03/11 46 دشاني نايرة
اللغة العربية

01/01/12 24905V)تاوريرت )البلدية

ثانوية محمد الخامس 

التأهيلية

عمالة: سلابي بكر القادريإقليم: سيدي بنور 1542560106/04/09 44 بوشان زهير
اللغة العربية

22/04/10 25856D)باب المريسة )المقاطعة

ثانوية 30 يوليوز 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية الجنرال إقليم: سيدي بنور

الكتاني

إقليم: برشيد 1599091205/09/11 40 أحمد بوحداس
اللغة العربية

05/09/13 26522C)برشيد )البلدية

  ثانوية عمر بن 

عبدالعزيز التأهيلية

الثانوية التأهيلية  محمد إقليم: سيدي بنور

الخامس

عمالة: مراكش 1586389302/09/10 36 اليزيدي نضال
اللغة العربية

02/09/10 02707S)مراكش المدينة )المقاطعة

  ثانوية عمر بن 

عبدالعزيز التأهيلية

إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: سيدي بنور 1592249101/03/11 36 مفتاح جميلة
اللغة العربية

01/03/11 24610Z)تيفلت )البلدية

ثانوية ابن عربي 

التأهيلية

إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: سيدي بنور 1599458105/09/11 30 العابدي سميرة
اللغة العربية

05/09/11 26511R)الجديدة )البلدية

إقليم: آسفينجيب محفوظإقليم: سيدي بنورالهدادجة 1549092102/09/09 28 المعزوزي حميد
الفيزياء والكيمياء

04/09/13 26006S)آسفي )البلدية

ثانوية 30 يوليوز 

التأهيلية

عمالة: المحمديةابن ياسينإقليم: سيدي بنور 16792971001/01/12 18 الصديق زاز
اللغة العربية

03/09/13 01914E)المحمدية )البلدية

عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية 1690068303/09/13 18 رحبان أمينة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 22646P)ويسلن )البلدية

إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيدإقليم: سيدي بنوربير الحرش 1718178703/09/13 15 غياث سعيدة
المعلوميات

02/09/14إلتحاق بالزوج 14637Jاولد سعيد

إقليم: آسفيابن خلدونإقليم: سيدي بنورشرقاوة 1173117106/09/00 76 محمد عاطف
الجتماعيات

22/04/10 14003V)آسفي )البلدية

إقليم: آسفينجيب محفوظإقليم: سيدي بنورشرقاوة 1264284104/09/02 58 سعيد بلغريب
الفلسفة

22/04/10 26006S)آسفي )البلدية

إقليم: آسفيمولي اسماعيلإقليم: سيدي بنورالخوالدة 1308032205/09/03 58 عادل النملي
الجتماعيات

22/04/10 14009B)سبت كزولة )البلدية

إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: سيدي بنوراولد جرار 1120648116/09/98 52 العتاوي علي
اللغة العربية

22/04/10 08734T)الجديدة )البلدية
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السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: الخميساتعبد ا كنونإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 11784661006/09/00 40 مجاهد مصطفى
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/11 11571B)الخميسات )البلدية

إقليم: خريبكةالحسن  الثانيإقليم: سيدي بنوراولد سعيد 1268196712/09/02 40 مكين جواد
التربية السلمية

05/09/11 12244H)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية الجنرال إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة االتأهيلية

الكتاني

إقليم: برشيد 1599449105/09/11 40 الواطحي محسن
اللغة الفرنسية

05/09/11 26522C)برشيد )البلدية

إقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيليةإقليم: سيدي بنوراولد جرار 1264464604/09/02 34 عماد الدين بن 

حبيبة

التربية السلمية
04/09/12 25814H)زمامرة )البلدية

ثانوية 11 يناير 

التأهيلية

 ثانوية مولي عبد ا إقليم: سيدي بنور

التأهيلية

إقليم: الجديدة 1266782204/09/02 31 أحمد فراشن
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 08718Aمولي عبد ا

عمالة مقاطعات خديجة أم المؤمنينإقليم: سيدي بنورالجدد

سيدي البرنوصي

1584584605/09/11 31 سناء علية
العلوم القتصادية 

والتدبير
05/09/11إلتحاق بالزوج 21157W)سيدي مومن )المقاطعة

إقليم: خريبكةالداخلةإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة االتأهيلية 1599603205/09/11 22 فيصل كروي
اللغة الفرنسية

03/09/13 12269K)بوجنيبة )البلدية

ثانوية 30 يوليوز 

التأهيلية

عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابيإقليم: سيدي بنور

عين السبع الحي 

1689984103/09/13 19 فاطمة الزهراء ديالو
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 18651X)الحي المحمدي )المقاطعة

  ثانوية عمر بن 

عبدالعزيز التأهيلية

عمالة مقاطعة بــدرإقليم: سيدي بنور

الحي الحسني

1447473905/09/07 18 فــــــــــاظمة 

الصالحي

اللغة الفرنسية
03/09/13 24954Y)الحي الحسني )المقاطعة

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

عمالة: المحمديةابن ياسينإقليم: سيدي بنور 1586578302/09/10 28 جابير محمد
اللغة النجليزية

03/09/13 01914E)المحمدية )البلدية

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

إقليم: خريبكة بن ياسينإقليم: سيدي بنور 1586028102/09/10 18 شهبي    محمد
اللغة النجليزية

03/09/13 12258Y)خريبكة )البلدية

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: سيدي بنور

التأهيلية

إقليم: الجديدة 348200216/09/89 118 مزيان بوشعيب
الجتماعيات

22/04/10أقدمية 12 سنة 08733S)الجديدة )البلدية

  ثانوية عمر بن 

عبدالعزيز التأهيلية

 ثانوية القاضي عياض إقليم: سيدي بنور

التأهيلية

إقليم: الجديدة 395844216/09/91 110 مسعود المكوتي
الجتماعيات

22/04/10أقدمية 12 سنة 08740Z)الجديدة )البلدية

ثانوية محمد الخامس 

التأهيلية

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: سيدي بنور

التأهيلية

إقليم: تاونات 1543570202/09/09 42 المخلوفي عمر
الجتماعيات

22/04/10 15944E)تيسة )البلدية

ثانوية ابن عربي 

التأهيلية

عمالة مقاطعات وادي الدهبإقليم: سيدي بنور

ابن مسيك

1679593401/01/12 40 بصير أسماء
الجتماعيات

01/01/12 01876N)سباتة )المقاطعة

ثانوية سيدي بنور 

التأهيلية

عمالة: مراكشتسلطانتإقليم: سيدي بنور 1599567105/09/11 30 الزيتوني  نورالدين
الجتماعيات

05/09/11 25517Kتسلطانت

  ثانوية عمر بن 

عبدالعزيز التأهيلية

إقليم: آسفيابن سيناإقليم: سيدي بنور 1592858401/03/11 18 سفيان كربوا
الجتماعيات

03/09/13 14007Z)جماعة سحيم )البلدية

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

إقليم: تاوريرتثانوية دبدوإقليم: سيدي بنور 1724346102/09/14 12 عزالدين المرزوقي
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 04803V)دبدو )البلدية
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رقم التأجير
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الدار البيضاء  - سطات06

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

عمالة: مكناسالزيتونإقليم: سيدي بنور 1438658108/01/07 70 عبد ا حليمي
الرياضيات

22/04/10 04094Z)مكناس )البلدية

  ثانوية عمر بن 

عبدالعزيز التأهيلية

إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: سيدي بنور 1593394405/09/11 40 خرماز وفاء
الرياضيات

05/09/11 24610Z)تيفلت )البلدية

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

عمالة مقاطعات الخنساءإقليم: سيدي بنور

الدار البيضاء أنفا

1691068503/09/13 28 أسماء أدواب
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 01483L)سيدي بليوط )المقاطعة

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

عمالة: سللسان الدين إبن الخطيبإقليم: سيدي بنور 1285334107/09/05 44 بدر بوستاكات
الفيزياء والكيمياء

22/04/10إلتحاق بالزوجة 01295G)تابريكت )المقاطعة

  ثانوية عمر بن 

عبدالعزيز التأهيلية

عمالة مقاطعة عبدالكريم الخطابيإقليم: سيدي بنور

عين الشق

1592601601/03/11 36 البوخريسي فتيحة
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 25300Z)عين الشق )المقاطعة

عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: سيدي بنورسيدي علي امحمد 1180782106/09/00 73 نادية مالك
التربية السلمية

22/04/10إلتحاق بالزوج 22646P)ويسلن )البلدية

 ثانوية السلم 

العدادية

إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العداديةإقليم: سيدي بنور 15884061002/09/10 46 عبد الفتاح المريني
التربية السلمية

02/09/10 24410Gاجبابرة

ثانوية سيدي يحيى بني إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة االتأهيلية

زروال العدادية

إقليم: تاونات 15922231101/03/11 46 إلهام محتال
التربية السلمية

01/03/11 25361Rسيدي يحيى بني زروال

ثانوية ابن عربي 

التأهيلية

إقليم: آسفيابن خلدونإقليم: سيدي بنور 1586978102/09/10 36 ياسين اسويس
التربية السلمية

02/09/10 14003V)آسفي )البلدية

ثانوية 30 يوليوز 

التأهيلية

إقليم: تطوانطارق بن زيادإقليم: سيدي بنور 1691346803/09/13 21 عبد اللطيف منديل
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 25512Eالحمراء

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: سيدي بنور

التأهيلية

إقليم: الجديدة 1543258102/09/09 42 سهام بردان
الفلسفة

22/04/10 08733S)الجديدة )البلدية

الثانوية الملكية العدادية إقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية

للتقنيات الجوية

عمالة: مراكش 1689241303/09/13 18 محداش جمال
الفلسفة

03/09/13 18545G)المنارة )المقاطعة

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبيإقليم: سيدي بنور 1689340303/09/13 18 مصطفى ادريسي
الفلسفة

03/09/13 23816Lعين الدفالي

ثانوية 30 يوليوز 

التأهيلية

إقليم: الجديدة ثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: سيدي بنور 892635116/09/88 78 حياة روضابي
الترجمة

11/09/13 08731P)الجديدة )البلدية

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

عمالة: سل الفارابي  التقنيةإقليم: سيدي بنور 1719521423/10/13 18 فاطمة الزهراء قبي
العلوم 

والتكنولوجيات 
23/10/13إلتحاق بالزوج 01293E)باب المريسة )المقاطعة

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

  الشريف الدريسيى  إقليم: سيدي بنور

الثقنية

إقليم: آسفي 1691094103/09/13 28 فاطمة الزهراء 

فارسي

العلوم 

والتكنولوجيات 
03/09/13 14001T)آسفي )البلدية
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مراكش - آسفي07

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

07

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الحوزسبت اكرفروان

عبدالرحمان

عمالة: مراكش 1044607116/09/96 108 مليكة الشافعي
اللغة العربية

16/09/96أقدمية 20 سنة 02477S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: الحوزاغي

المرنيسي

عمالة: مراكش 1238655206/09/01 98 نور الدين نشوان
اللغة الفرنسية

06/09/01أقدمية 12 سنة 26729C)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية بئر 

انزران

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحتإقليم: الحوز 1179888106/09/00 82 اكيدر عبد الرحمان
اللغة العربية

02/09/10 25059Mتمصلوحت

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح 1176019206/09/00 54 عبد الجليل 

العشراوي

اللغة العربية
05/09/11 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية العدادية المختار إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح

السوسي

عمالة: مراكش 1234078214/09/01 48 عادل ايت العسري
اللغة العربية

05/09/11 02630H)المنارة )المقاطعة

إقليم: الحوزثانوية الشويطر التأهيليةإقليم: الحوززرقطن 1549690101/01/10 48 عبد ا أوكسا
الجتماعيات

05/09/11 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية 

سيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: الحوز

نصير

عمالة: مراكش 1151946316/09/99 46 الحسين جنوي
اللغة العربية

03/09/13 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: الحوزتغنبوشت 1157941116/09/99 46 محمد ايت العسري
اللغة العربية

02/09/10 03789T)أيت أورير )البلدية

إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمةإقليم: الحوزانسا 17170151503/09/13 28 بعبيت سهام
المعلوميات

03/09/13 11566Wبراشوة

إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: الحوزتغولست 1717273903/09/13 19 بوشويربات بديعة
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13إلتحاق بالزوج 07855M)بوزنيقة )البلدية

الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: الحوزتمكوست

محمد بنبين

عمالة: مراكش 1154943316/09/99 104 عبد المنعم شكار
الرياضيات

06/09/00أقدمية 12 سنة 25243M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مجموعة مدارس سد 

نفيس

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزيةإقليم: الحوز 1048885216/09/96 98 همو الداودي
اللغة الفرنسية

16/09/01أقدمية 12 سنة 25518L)المنارة )المقاطعة

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحتإقليم: الحوزابردوع 1154724216/09/99 96 المصطفى الجزولي
اللغة الفرنسية

30/09/04أقدمية 12 سنة 25059Mتمصلوحت

إقليم: الحوزثانوية الشويطر التأهيليةإقليم: الحوزتكانة 1154955116/09/99 96 زكية اوخاية
اللغة الفرنسية

16/09/99أقدمية 12 سنة 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية ابن 

ماجة

الثانوية التأهيلية إقليم: الحوز

الخوارزمي

عمالة: مراكش 1156334116/09/99 90 ياسين هروال
اللغة الفرنسية

15/04/08 20647S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إقليم: الحوزايت سميل

الخوارزمي

إقليم: شيشاوة 1154802216/09/99 88 عبد الصمد  

الجراعي

المعلوميات
05/09/03أقدمية 12 سنة 23486Cمجاط

 الثانوية التأهيلية محمد إقليم: الحوزاولماس

السادس

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

1234186506/09/01 86 ليلى ايت زيدان
اللغة الفرنسية

18/09/02أقدمية 12 سنة 01548G)الفداء )المقاطعة
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية التأهيلية أبي إقليم: الحوزتيزي التحتانية

العباس السبتي

عمالة: مراكش 1239085206/09/01 86 سهيل ردان
العلوم القتصادية 

والتدبير
04/09/02إلتحاق بالزوجة 02649D)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: الحوزسبت اكرفروان

المرنيسي

عمالة: مراكش 1239582106/09/01 86 محمد تكسـا
اللغة الفرنسية

16/09/02أقدمية 12 سنة 26729C)المنارة )المقاطعة

الثانوية الملكية العدادية إقليم: الحوز مركزية تيزي

للتقنيات الجوية

عمالة: مراكش 1159194116/09/99 80 الحسن ادوعزيز
الجتماعيات

16/12/08إلتحاق بالزوجة 18545G)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية 

التوامة

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: الحوز 1504939105/09/08 58 ناذر غزالة
اللغة الفرنسية

05/09/08 03789T)أيت أورير )البلدية

عمالة: مراكشابن البناء المراكشيإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح 840525108/11/93 56 توفيق التومي
اللغة الفرنسية

02/09/09إلتحاق بالزوجة 02705P)مراكش المدينة )المقاطعة

م م المختار السوسي 

-ازيزل

عمالة مقاطعات المكي الناصريإقليم: الحوز

مولي رشيد

1683336604/09/12 34 اسماء حليمي
اللغة الفرنسية

04/09/12 25888N)سيدي عثمان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الثانوية الجديدة

الثانوية العدادية المختار إقليم: الحوز

السوسي

عمالة: مراكش 1179215206/09/00 28 حسنة عبد العزيز
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 02630H)المنارة )المقاطعة

إقليم: قلعة ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: الحوزالمكيات

 السراغنة

1274561603/09/13 28 الملوكي محمد 

توفيق

الجتماعيات
03/09/13 22312Bفرايطة

الثانوية التأهيلية رحال إقليم: الحوزتنامرت

المسكني

إقليم: سطات 17181641003/09/13 28 خالد غفير
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 24143S)البروج )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن 

ماجة

الثانوية التأهيلية محمد إقليم: الحوز

السادس

عمالة: مراكش 54914116/09/94 20 عمالك مريم
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 02648C)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: الحوزامسكر

محمد بنبين

عمالة: مراكش 1716968203/09/13 19 كريمة اصباضة
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25243M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية 

الفراهيدي

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: الحوز

ابراهيم

عمالة: مراكش 1269214104/09/02 18 أسماء الركيكي
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 23829A)المنارة )المقاطعة

إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالرازيإقليم: الحوزالمكيات 1717290103/09/13 18 بوغرار طارق
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 14639L)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية جابر ابن إقليم: الحوزالمكيات

حيان

إقليم: اليوسفية 1718663203/09/13 18 معيزو ياسين
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 24574K)اليوسفية )البلدية

الثانوية التأهيلية 

التوامة

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: الحوز

ابراهيم

عمالة: مراكش 1154580316/09/99 16 المطيع زكية
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 23829A)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الفراهيدي

الثانوية العدادية المختار إقليم: الحوز

السوسي

عمالة: مراكش 77474122/11/94 116 باهية الحاجي
اللغة النجليزية

22/11/94أقدمية 20 سنة 02630H)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الفراهيدي

الثانوية العدادية سيدي إقليم: الحوز

عبد ا غيات

إقليم: الحوز 1234074606/09/01 18 خالد أيت الدهب
اللغة النجليزية

03/09/13 20672Uسيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح

محمد بنبين

عمالة: مراكش 1152011316/09/99 32 سمير مودي
اللغة السبانية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 25243M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية التأهيلية 

المختار السوسي

عمالة: الصخيرات محمد السراجإقليم: الحوز

 - تمارة

1542726106/04/09 50 عبدوني نعيمة
الجتماعيات

06/04/09إلتحاق بالزوج 23487Dسيدي يحيى زعير

الثانوية التأهيلية 

الثانوية الجديدة

عمالة: فاسابن البيطارإقليم: الحوز 1591241626/07/10 40 احمد الرحيوي
الجتماعيات

03/09/13 26565Z)المرينيين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

المختار السوسي

عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: الحوز 1679463101/03/11 40 قريع سميح
الجتماعيات

03/09/13 26566A)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية

الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: الحوز

الجديدة

إقليم: الحوز 1503540105/09/08 36 سمير ايت اومغار
الجتماعيات

05/09/11 24049P)أيت أورير )البلدية

             ثانوية 

المركب التربوي 

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: الحوز

السوسي

إقليم: الحوز 1597299105/09/11 36 عادل ايت الزاويت
الجتماعيات

03/09/13 26581Sأوريكة

الثانوية التأهيلية 

أسنــي

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: الحوز

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1722129102/09/14 12 عزيزة تومي
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 09358W)العطاوية )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الفراهيدي

الثانوية العدادية المختار إقليم: الحوز

السوسي

عمالة: مراكش 323073128/09/87 122 عبد الصمد طبراني
الرياضيات

16/09/95أقدمية 20 سنة 02630H)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية سد 

مولي يوسف

عمالة مقاطعات طه حسينإقليم: الحوز

الفداء مرس 

1689370903/09/13 28 مينة ربوح
الرياضيات

03/09/13 01562X)الفداء )المقاطعة

الثانوية العدادية سد 

مولي يوسف

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: الحوز

الدين اليوبي

عمالة: مراكش 1282283107/09/05 25 عروش محمد صلح 

الدين

الرياضيات
02/09/14إلتحاق بالزوجة 02653H)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية سد 

نفيس

الثانوية التأهيلية محمد إقليم: الحوز

السادس

عمالة: مراكش 1445359105/03/08 55 عماد فارس إيتوني
الفيزياء والكيمياء

10/03/08إلتحاق بالزوجة 02648C)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح

تومرت

عمالة: مراكش 1401216302/09/09 38 زكرياء فائق وهاب
الفيزياء والكيمياء

03/11/11إلتحاق بالزوجة 02655K)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية 

الطلس الكبير

عمالة مقاطعة بــدرإقليم: الحوز

الحي الحسني

1447937205/09/07 30 ناصري عزيز
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 24954Y)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

التوامة

إقليم: الصويرةالمير مولي رشيدإقليم: الحوز 1719551618/09/13 28 صدقي فاطمة
الفيزياء والكيمياء

21/10/13 10404H)الحنشان )البلدية

الثانوية العدادية سد 

مولي يوسف

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: الحوز

ابراهيم

عمالة: مراكش 1546239101/01/10 18 حكيمة هراس
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 23829A)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح

ابراهيم

عمالة: مراكش 1445332315/02/08 48 غالب نور الدين
التربية السلمية

05/09/11 23829A)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الثانوية الجديدة

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: الحوز

المرنيسي

عمالة: مراكش 1159460116/09/99 78 عبد الحكيم مزاين
التربية البدنية

06/09/06 26729C)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

التوامة

الثانوية التأهيلية رياض إقليم: الحوز

الزاهية

عمالة: مراكش 1543077102/09/09 52 رفيق ايت تكنتا
الفلسفة

02/09/09 26730Dحربيل

الثانوية التأهيلية 

المختار السوسي

إقليم: أزيللثانوية ابن خلدون العداديةإقليم: الحوز 1596613118/11/11 40 ياسين بوتحروست
الفلسفة

26/12/11 07282Pتدلي فطواكة
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مراكش - آسفي07

السم و النسب
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الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية التأهيلية 

التوامة

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: الحوز

ابراهيم

عمالة: مراكش 1689632103/09/13 28 بوسلهام سمير
الفلسفة

03/09/13 23829A)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية  محمد إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح

الخامس

عمالة: مراكش 1544263202/09/09 18 كلتوم  زحال
الفلسفة

03/09/13 02707S)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

التوامة

ولي العهد المير مولي إقليم: الحوز

الحسن

عمالة: مراكش 1155070116/09/99 66 عبد الحكيم العطشان
الترجمة

26/10/11 25245Pحربيل

الثانوية العدادية المختار إقليم: شيشاوةفيللة

السوسي

عمالة: مراكش 1045441116/09/96 107 رشيد ايت فلح
الجتماعيات

16/09/97إلتحاق بالزوجة 02630H)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية محمد إقليم: شيشاوةفيللة

السادس

عمالة: مراكش 1154602116/09/99 96 زينب لفتاحي
اللغة العربية

16/09/99أقدمية 12 سنة 02648C)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: شيشاوةإدازن

تاشفين

عمالة: مراكش 1307669205/09/03 72 محسن لغريسة
اللغة العربية

26/10/06 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: شيشاوةبلحول

تاشفين

عمالة: مراكش 1263554118/09/02 64 يسين أيت لحسن
اللغة العربية

04/09/12 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية إقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزية

الخوارزمي

إقليم: شيشاوة 1550856301/01/10 48 رضوان مفواج
الفيزياء والكيمياء

02/09/11 23486Cمجاط

إقليم: ميدلت18 يونيوإقليم: شيشاوةأيت بخاير 1716874803/09/13 18 حسن علوي 

امحمدي

المعلوميات
03/09/13 25254Zاملشيل

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: شيشاوةالسعديين

تومرت

عمالة: مراكش 1175814106/09/00 90 ليلى كرموح
اللغة العربية

06/09/01أقدمية 12 سنة 02655K)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية المختار إقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا

السوسي

عمالة: مراكش 1237177113/09/01 84 فاطمة الزهراء 

حبيبي

اللغة الفرنسية
15/09/03أقدمية 12 سنة 02630H)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: شيشاوةواد تانسيفت

ابراهيم

عمالة: مراكش 1368209107/09/04 72 فوزية بنبا
الجتماعيات

07/09/04أقدمية 12 سنة 23829A)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام 

البخاري

الثانوية التأهيلية عودة إقليم: شيشاوة

السعدية

عمالة: مراكش 1154679316/09/99 66 توفيق المحفوظي
اللغة الفرنسية

02/09/09 02710V)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن 

الهيثم

عمالة: الصخيرات أحمد البوعنانيإقليم: شيشاوة

 - تمارة

1543724402/09/09 42 محمد حديوي
اللغة الفرنسية

02/09/09 25652Gسيدي يحيى زعير

إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة االتأهيليةإقليم: شيشاوةايت عمر 15508241201/01/10 42 مبروك ايوب
علوم الحياة 

والرض
01/01/10 21069Aالعونات

الثانوية العدادية سيدي إقليم: شيشاوةأداسيل

عبد ا غيات

إقليم: الحوز 1548861102/09/09 40 عبد العزيز أوموي
اللغة العربية

22/09/10 20672Uسيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية ابن 

الهيثم

إقليم: القنيطرةابن الثيرإقليم: شيشاوة 1543559102/09/09 34 الكتاوي محمد
اللغة الفرنسية

03/09/13 23814Jعرباوة

الثانوية التأهيلية ابن 

رشد

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: شيشاوة 1234117106/09/01 28 ايت افراضن  محمد
اللغة الفرنسية

03/09/13 25279Bأسني
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رقم التأجير
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مراكش - آسفي07

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية العدادية 

الحسن الثاني

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: شيشاوة

ملول

15055241005/09/08 28 حنان حمدان
اللغة الفرنسية

03/09/13 23791J)القليعة )البلدية

إقليم: وزانابن زهرإقليم: شيشاوةتجكالت 1718619903/09/13 28 امين العسري
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 15121K)وزان )البلدية

إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلسإقليم: شيشاوةألتاس 1718241903/09/13 18 مصطفى هاميل
الجتماعيات

03/09/13 23828Zادويران

الثانوية التأهيلية ايت 

هادي

الثانوية التأهيلية المام إقليم: شيشاوة

البخاري

إقليم: شيشاوة 1156100116/09/99 78 توفيق الحكيم ذهيبة
اللغة النجليزية

03/09/13 03227G)شيشاوة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن 

رشد

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المويينإقليم: شيشاوة

باها

1689118103/09/13 28 توبيه نعيمة
اللغة النجليزية

03/09/13 26050Pانشادن

الثانوية التأهيلية 

الطلس

الثانوية التأهيلية زينب إقليم: شيشاوة

النفزاوية

إقليم: الحوز 1543666302/09/09 52 عبدالعزيز الفادي
الجتماعيات

02/09/09 25261Gاغمات

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: شيشاوة

الدريسي

إقليم: شفشاون 1592135801/03/11 46 مريم عبد المومن
الجتماعيات

01/03/11 24160K)شفشاون )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزيةإقليم: شيشاوة 1542723206/04/09 44 فاطمة علوش
الجتماعيات

02/09/09 25518L)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن 

الهيثم

الثانوية العدادية سيدي إقليم: شيشاوة

عبد ا غيات

إقليم: الحوز 1542480206/04/09 30 عبد اللطيف الفائدة
الجتماعيات

02/09/11 20672Uسيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية 

لمزوضية

إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربيإقليم: شيشاوة 1542684106/04/09 30 خاليد الحاضري
الجتماعيات

05/09/11 21854D)شيشاوة )البلدية

الثانوية التأهيلية ايت 

هادي

إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطينإقليم: شيشاوة 1518658303/09/13 28 عبد الحق ازريرة
الجتماعيات

03/09/13 25525U)جرف الملحة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

إقليم: خريبكةثانوية  ورديغةإقليم: شيشاوة 1690140603/09/13 18 امين الوديل
الجتماعيات

03/09/13 12254Uبئر مزوي

الثانوية التأهيلية 

الطلس

الثانوية العدادية المختار إقليم: شيشاوة

السوسي

عمالة: مراكش 1410691106/09/06 60 إلهام الرماقي
الرياضيات

06/09/06إلتحاق بالزوج 02630H)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن 

الهيثم

الثانوية التأهيلية إقليم: شيشاوة

الخوارزمي

عمالة: مراكش 1445347202/01/08 60 حسن المين
الرياضيات

23/10/09 20647S)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن 

النفيس

إقليم: ميدلتاعدادية العياشيإقليم: شيشاوة 1587315101/01/10 44 صدقي خديجة
الرياضيات

01/01/10إلتحاق بالزوج 11965E)ميدلت )البلدية

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

عمالة مقاطعات ابن رشدإقليم: شيشاوة

ابن مسيك

1690839102/09/13 18 برغوت محمد
الرياضيات

02/09/13 01868E)ابن امسيك )المقاطعة

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

عمالة: الصخيرات أحمد البوعنانيإقليم: شيشاوة

 - تمارة

1592422301/03/11 37 زكية حيون
علوم الحياة 

والرض
01/03/11إلتحاق بالزوج 25652Gسيدي يحيى زعير

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: شيشاوةالثانوية التقنية شيشاوة

العربي

عمالة: مراكش 1446403205/09/07 31 نازك الفضي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 20648T)المنارة )المقاطعة
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مراكش - آسفي07

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية التأهيلية ابن 

الهيثم

ثانوية سيدي بوعثمان إقليم: شيشاوة

التأهيلية

إقليم: الرحامنة 1503782905/09/08 25 مريم العمراني 

الزريفي

علوم الحياة 

والرض
05/09/12إلتحاق بالزوج 09350M)سيدي بوعثمان )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: شيشاوة

العربي

عمالة: مراكش 1592600101/03/11 36 مشماش  عادل
الفيزياء والكيمياء

01/03/11إلتحاق بالزوجة 20648T)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

الثانوية التأهيلية رياض إقليم: شيشاوة

الزاهية

عمالة: مراكش 1277656407/09/04 73 فاطمة ايت همان
المعلوميات

07/09/04إلتحاق بالزوج 26730Dحربيل

إقليم: الحوزثانوية الشويطر التأهيليةإقليم: شيشاوةالثانوية التقنية شيشاوة 1410610906/09/06 61 نامز لل حفصة
المعلوميات

20/09/12إلتحاق بالزوج 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية 

الطلس

الثانوية العدادية سيدي إقليم: شيشاوة

عبد ا غيات

إقليم: الحوز 1585887202/09/10 46 السعيد بلعويدي
الفلسفة

02/09/10 20672Uسيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية ابن 

رشد

الثانوية التأهيلية إقليم: شيشاوة

الخوارزمي

عمالة: مراكش 1599306205/09/11 30 عبد القيوم الباشا
الفلسفة

05/09/11 20647S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن 

رشد

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: شيشاوة

المرنيسي

عمالة: مراكش 1691187303/09/13 18 ليلى جوران
الفلسفة

03/09/13 26729C)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: شيشاوة

الثاني

إقليم: تيزنيت 1407096905/09/08 16 حساين عبد الرحمان
الفلسفة

02/09/15 22802Jأيت وافقا

إقليم: الفقيه بن ثانوية التغناري التأهيليةإقليم: شيشاوةالثانوية التقنية شيشاوة

صالح

1691098503/09/13 28 بوعزة المرابط
العلوم 

والتكنولوجيات 
03/09/13 07692K)الفقيه بن صالح )البلدية

عمالة: مراكشابن البناء المراكشيإقليم: قلعة  السراغنةالشليحات المركزية 778213216/09/91 114 لطيفة العسري
اللغة العربية

05/01/99أقدمية 12 سنة 02705P)مراكش المدينة )المقاطعة

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1047260116/09/96 106 القرافلي محمد
التربية السلمية

16/09/99أقدمية 12 سنة 09355T)قلعة السراغنة )البلدية

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: قلعة  السراغنة

محمد بنبين

عمالة: مراكش 1178997206/09/00 54 ايت الحاج سعيد 

بوبكر

التربية السلمية
02/09/10 25243M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

ثانوية المغرب العربي 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: قلعة  السراغنة

المرنيسي

عمالة: مراكش 1543044102/09/09 52 عبد المجيد ايت عبو
اللغة العربية

02/09/09 26729C)المنارة )المقاطعة

ثانوية الخوارزمي 

التأهيلية

إقليم: تاوناتثانوية خللفة العداديةإقليم: قلعة  السراغنة 16794651401/03/11 46 سناء المعروفي
اللغة العربية

01/03/11 22682Dاخللفة

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: قلعة  السراغنة

ابراهيم

عمالة: مراكش 1599661205/09/11 40 سناء حوحو
اللغة العربية

05/09/11 23829A)المنارة )المقاطعة

ثانوية ابن سينا 

التأهيلية

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: تاونات 1691735801/01/12 40 وداد العطار
اللغة العربية

01/01/12 18530R)طهر السوق )البلدية

إقليم: تاوريرتثانوية دبدوإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية 16896381303/09/13 28 عتيقة الماحي
اللغة العربية

03/09/13 04803V)دبدو )البلدية

إقليم: خريبكةالمام  عليإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 1550803301/01/10 22 خاليد لباني
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 12270L)حطان )البلدية
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السم و النسب
المديرية القليمية 
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م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية

إقليم: ميدلتمولي علي الشريفإقليم: قلعة  السراغنة 1689214203/09/13 20 سهام الهادي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 09844Z)الريش )البلدية

الثانوية التأهيلية زينب إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

النفزاوية

عمالة: مراكش 1586468102/09/10 18 كريد جمال
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 26435H)جليز )المقاطعة

ثانوية لوناسدة 

التأهيلية

عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: قلعة  السراغنة 1691507703/09/13 18 توفيق سميرة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 22646P)ويسلن )البلدية

ثانوية المغرب العربي إقليم: قلعة  السراغنةالشليحات المركزية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1179747106/09/00 92 سوسو مولي 

يوسف

اللغة الفرنسية
06/09/00أقدمية 12 سنة 25662T)قلعة السراغنة )البلدية

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية

عمالة: مراكشالوفاقإقليم: قلعة  السراغنة 1237716406/09/01 46  وصال قابل
اللغة الفرنسية

تبادل 02/09/10 25515Hسيدي الزوين

ثانوية لوناسدة 

التأهيلية

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: قلعة  السراغنة 1282557707/09/05 40 سعيد يوسفي
اللغة الفرنسية

05/09/11 23883Jالتوامة

مركزية اولد ناصر - 

لمزم

إقليم: الفقيه بن ثانوية الخوارزميإقليم: قلعة  السراغنة

صالح

1405041205/09/07 30 عاصيف مصطفى
الجتماعيات

03/09/13 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

ثانوية  سيدي موسى  

التأهيلية

الثانوية التأهيلية خالد بن إقليم: قلعة  السراغنة

الوليد

إقليم: برشيد 1689452703/09/13 28 زينب كممن
اللغة الفرنسية

03/09/13 14647V)اولد عبو )البلدية

عمالة مقاطعات محمد السادس أناسيإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

سيدي البرنوصي

1691547303/09/13 28 مريم بريشي
اللغة الفرنسية

03/09/13 19862N)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينإقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية 1586721102/09/10 12 محبوب الزاكي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة

ثانوية المغرب العربي 

التأهيلية

ثا. محمد الخامس للتعليم إقليم: قلعة  السراغنة

الصيل

إقليم: تارودانت 1050095116/09/96 56 لحسن بعلي
اللغة النجليزية

03/09/13 17303G)تارودانت )البلدية

ثانوية لوناسدة 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية بئر انزرانإقليم: قلعة  السراغنة

صالح

1238176206/09/01 28 جواد لفسحل
اللغة النجليزية

03/09/13 07701V)الفقيه بن صالح )البلدية

ثانوية  سيدي موسى  

التأهيلية

إقليم: سطاتثانوية ابن الخطيب التاهيليةإقليم: قلعة  السراغنة 1690324103/09/13 28 زينب يغرتن
اللغة النجليزية

03/09/13 24784N)سطات )البلدية

ثانوية اولد زراد 

التأهيلية

عمالة مقاطعة ابن حزمإقليم: قلعة  السراغنة

الحي الحسني

1690935103/09/13 28 ثيليجي سناء
اللغة النجليزية

03/09/13 26418P)الحي الحسني )المقاطعة

إقليم: مديونةابن خلدونإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية 1690942103/09/13 28 زينب اموادني
اللغة النجليزية

03/09/13 25576Z)تيط مليل )البلدية

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: قلعة  السراغنة

المرنيسي

عمالة: مراكش 1690928203/09/13 18 نادية أيوبي
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26729C)المنارة )المقاطعة

ثانوية  تساوت 

التأهيلية

عمالة مقاطعات الفارابيإقليم: قلعة  السراغنة

عين السبع الحي 

1689451803/09/13 28 رجي ادريس
اللغة السبانية

03/09/13 19655N)الحي المحمدي )المقاطعة

ثانوية العامرية 

التأهيلية

عمالة مقاطعات الكنديإقليم: قلعة  السراغنة

ابن مسيك

1598727605/09/11 30 دنيا أعجلي
اللغة اليطالية

05/09/11إلتحاق بالزوج 01877P)سباتة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية  سيدي موسى  

التأهيلية

إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة 1690468103/09/13 18 الصغيوري 

الدريسي عدنان

الجتماعيات
03/09/13 15942C)تاونات )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9إقليم: قلعة  السراغنة 745021316/09/93 64 عمر الربعي
الرياضيات

05/09/07 25338R)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية محمد إقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية

السادس

عمالة: مراكش 1408283206/09/06 51 لبنى ريصال
الرياضيات

05/09/11إلتحاق بالزوج 02648C)المنارة )المقاطعة

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية 1587286401/01/10 42 عبدالعالي أملل
الرياضيات

01/01/10 11573D)تيفلت )البلدية

عمالة: سل ابراهيم الموصليإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية 1587317301/01/10 42 محمد النوري
الرياضيات

01/01/10 25859G)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

الكريم الخطابي

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1587302101/01/10 38 شكير بنكريران
الرياضيات

27/09/11 09358W)العطاوية )البلدية

ثانوية العامرية 

التأهيلية

ثانوية مولي رشيد إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: بني ملل 1689408703/09/13 28 إلهام مركزي
الرياضيات

03/09/13 07702W)قصبة تادلة )البلدية

عمالة مقاطعة عبدالكريم الخطابيإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية

عين الشق

1690612103/09/13 28 حفصة رودان
الرياضيات

03/09/13 25300Z)عين الشق )المقاطعة

ثانوية اولد زراد 

التأهيلية

عمالة مقاطعات ابن المعتزإقليم: قلعة  السراغنة

سيدي البرنوصي

1690860103/09/13 28 حبشي نورى
الرياضيات

03/09/13 01748Z)سيدي البرنوصي )المقاطعة

ثانوية ابن سينا 

التأهيلية

إقليم: بولمانمولي الحسنإقليم: قلعة  السراغنة 1691032103/09/13 28 نور الدين العمري
الرياضيات

03/09/13 25894V)ميسور )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجديرإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

وتنان

1691043103/09/13 18 السعيد ايت وتلبون
الرياضيات

03/09/13 25818M)اكادير )البلدية

ثانوية العامرية 

التأهيلية

ثانوية المغرب العربي إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1545294102/09/09 52 عبد النبي العلوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 25662T)قلعة السراغنة )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية

عمالة: سل ابي شعيب الدكاليإقليم: قلعة  السراغنة 1592041326/07/10 36 امال هلل
علوم الحياة 

والرض
06/01/11إلتحاق بالزوج 25863L)حصين )المقاطعة

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: قلعة  السراغنة 1599504105/09/11 32 مولي علي المنديلي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوجة 03789T)أيت أورير )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: قلعة  السراغنة

باها

1593696605/09/11 30 سعيد رحال
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 24253Lسيدي بيبي

ثانوية انس بن مالك 

التأهيلية

عمالة مقاطعات مولي إدريس الولإقليم: قلعة  السراغنة

الدار البيضاء أنفا

1409012106/09/06 50 رضوان التوتي
الفيزياء والكيمياء

30/09/11 01487R)أنفا )المقاطعة

ثانوية العامرية 

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: قلعة  السراغنة

ملول

1592461301/03/11 46 سعيد ثابت
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية

إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: قلعة  السراغنة 1592512901/03/11 46 محمد جناتي 

ادريسي

الفيزياء والكيمياء
01/03/11 23921Aأولد داود
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مراكش - آسفي07
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية

إقليم: خريبكة بن ياسينإقليم: قلعة  السراغنة 1599459705/09/11 40  بوشرى العكراوي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 12258Y)خريبكة )البلدية

ثانوية المغرب العربي 

التأهيلية

عمالة: المحمديةالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: قلعة  السراغنة 1585714202/09/10 34 ابوريشة نورالدين
الفيزياء والكيمياء

26/10/11 25582F)المحمدية )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

 السراغنة

1546566101/01/10 18 هشام حوسني
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

ثانوية العامرية 

التأهيلية

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: تاونات 15922381401/03/11 30 اسماء بن عبوا
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوج 15945Fبني وليد

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية

إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: قلعة  السراغنة 1690649503/09/13 28 نورالدين اشراط
التربية السلمية

03/09/13 15115D)دار الكداري )البلدية

عمالة مقاطعات ولدةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

سيدي البرنوصي

1690654103/09/13 18 عبد الصمد امراي
التربية السلمية

03/09/13 25780W)سيدي مومن )المقاطعة

ثانوية  تساوت 

التأهيلية

عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: قلعة  السراغنة 10455521116/09/96 102 بوطالب يونس 

جوطي

التربية البدنية
16/09/00أقدمية 12 سنة 22745X)زواغة )المقاطعة

ثانوية المغرب العربي 

التأهيلية

عمالة: فاسابن عربيإقليم: قلعة  السراغنة 11715581113/09/01 78 احلم خي
التربية البدنية

29/09/11 25310K)زواغة )المقاطعة

ثانوية انس بن مالك 

التأهيلية

ثانوية المغرب العربي إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1284950107/09/05 40 الكبصي زكرياء
التربية البدنية

02/09/12 25662T)قلعة السراغنة )البلدية

ثانوية العامرية 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: قلعة  السراغنة

العايدي

إقليم: سطات 1690778203/09/13 18 محمد العماري
التربية البدنية

03/09/13 18641Lسيدي العايدي

ثانوية انس بن مالك إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1690815103/09/13 18 محمد امين لورياض
التربية البدنية

03/09/13 25521P)قلعة السراغنة )البلدية

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحتإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 1693082603/09/13 18 عبد العزيز عمي
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 25059Mتمصلوحت

ثانوية  ابن الحجاج 

العدادية

إقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة 1407960407/09/05 66 هشام انكيو
المعلوميات

07/09/05 26422Uبني عياط

ثانوية ابن سينا 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: قلعة  السراغنة

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1503597705/09/08 58 عزي عبد الواحد
الفلسفة

05/09/08 25981Pلعجاجرة

الثانوية التأهيلية عبد 

الكريم الخطابي

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1503819105/09/08 42 الغرضاوي 

المصطفى

الفلسفة
01/10/11 09358W)العطاوية )البلدية

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: قلعة  السراغنة 1690225103/09/13 28 سعاد اكتو
الفلسفة

03/09/13 03789T)أيت أورير )البلدية

ثانوية  سيدي موسى  

التأهيلية

عمالة مقاطعات محمد السادس أناسيإقليم: قلعة  السراغنة

سيدي البرنوصي

1690886103/09/13 18 سعيد كراد
الفلسفة

03/09/13 19862N)سيدي مومن )المقاطعة

إقليم: آسفيمحمد بلحسن الوزانيإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 1177533106/09/00 76 الحسن لهويبي
الجتماعيات

26/12/07 25523S)آسفي )البلدية
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الصويرةتالمست 1543844102/09/09 52 محمد قصبي
اللغة العربية

02/09/09 11577H)الخميسات )البلدية

إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: الصويرةالثانوية التاهيلية المجد 1591226126/07/10 36 اسبايبي سهام
اللغة العربية

02/12/10إلتحاق بالزوج 25813G)سيدي بنور )البلدية

إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 1719330103/09/13 28 وفاء زغلون
المعلوميات

03/09/13 14010C)الشماعية )البلدية

إقليم: الصويرةالمير مولي رشيدإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم 1719215103/09/13 18 السداتي رجاء
اللغة الفرنسية

03/09/13 10404H)الحنشان )البلدية

الثانويةالتأهيلية سيدي 

محمد بن عبدا

  الشريف الدريسيى  إقليم: الصويرة

الثقنية

إقليم: آسفي 373722117/09/90 104 عبد الحكيم  عمران
اللغة الفرنسية

14/06/04أقدمية 12 سنة 14001T)آسفي )البلدية

إقليم: آسفيابن خلدونإقليم: الصويرةتالمست 1264473104/09/02 78 ياسين بنحيدة
اللغة الفرنسية

15/09/10 14003V)آسفي )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أوريرإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع

وتنان

1681290601/01/12 40 ابراهيم ادعدي
التربية السلمية

01/01/12 23965Yأورير

عمالة مقاطعات طه حسينإقليم: الصويرةم.م. الجولن

ابن مسيك

1550252101/01/10 34 طارق الحافي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26238U)سباتة )المقاطعة

إقليم: آسفيالمعتمد بن عبادإقليم: الصويرةم م  بني سليم 1584722905/09/11 30 اربيعة عبد العاطي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 25806Zأيير

إقليم: النواصرالحاج محمد الناصريإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 1584994205/09/11 30 نبيل زرزون
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 25935P)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة المصلىإقليم: الصويرةنورس موكادور

عين الشق

1593428105/09/11 30 لهاشمي العسري
اللغة الفرنسية

05/09/11 01682C)عين الشق )المقاطعة

ثانوية طارق بن زياد إقليم: الصويرةالثانوية التاهيلية المجد

التأهيلية

إقليم: بني ملل 1598865805/09/11 30 أمهناوي مجاهيد
اللغة الفرنسية

05/09/11 07703X)القصيبة )البلدية

إقليم: القنيطرةالميرة لل خديجةإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل 1689532503/09/13 28 سعاد الطالبي
اللغة الفرنسية

03/09/13 25283Fلل ميمونة

عمالة مقاطعة المصلىإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل

عين الشق

1689606503/09/13 28 خديجة غنضوري
اللغة الفرنسية

03/09/13 01682C)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التاهيلية 

الخوارزمي

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الصويرة

الثاني

إقليم: برشيد 1690407503/09/13 18 سميرة الشخي
اللغة الفرنسية

03/09/13 24142R)الدروة )البلدية

الثانوية التاهيلية 

الخوارزمي

عمالة: الرباطابن رشدإقليم: الصويرة 1691542303/09/13 18 عذراء الدمناتي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمثانوية أحدإقليم: الصويرةعلل الفاسي 1724332102/09/14 13 صليحة بوسعيد
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 15118G)سيدي قاسم )البلدية

عمالة مقاطعات فاطمة الفهريةإقليم: الصويرةالعهد الجديد

ابن مسيك

1284798307/09/05 36 يونس  خالد
اللغة النجليزية

02/09/10 21568T)سباتة )المقاطعة
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01/07/2016
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجديرإقليم: الصويرةالثانوية التاهيلية المجد

وتنان

1689114103/09/13 18 مريم نايت كروم
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25818M)اكادير )البلدية

إقليم: صفرومحمد السادسإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل 15991111505/09/11 30 ميساء بونو
اللغة السبانية

05/09/11إلتحاق بالزوج 02448K)إيموزار كندر )البلدية

إقليم: الخميساتمحمد بلحسن الوزانيإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل 1679452101/03/11 46 حياة ابو علي
الجتماعيات

01/03/11 19265P)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الصويرةمحمد الخامس

الثاني

إقليم: بنسليمان 1503859205/09/08 40 رشيد الجبوري
الجتماعيات

05/09/11 07854L)بنسليمان )البلدية

إقليم: العيون11 ينايرإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل 1591565108/12/10 36 محمد منيه
الجتماعيات

06/01/11إلتحاق بالزوجة 26326P)العيون )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: الصويرةتفتاشت

باها

1684644503/09/13 28 عبد الرحمان 

لزهري

الجتماعيات
03/09/13 24253Lسيدي بيبي

محمد بن عبد الكريم إقليم: الصويرةمحمد الخامس

الخطابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

374229116/09/90 142 عبدللوي مولي 

عبدا

الرياضيات
16/09/90أقدمية 20 سنة 15338W)الشرف  السواني )المقاطعة

ثانوية محمد السادس إقليم: الصويرةمحمد الخامس

التأهيلية

إقليم: وادي الذهب 789976116/09/92 82 المرزوقي 

عبدالهادي

المعلوميات
02/09/13 13532H)الداخلة )البلدية

إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: الصويرةأركان 1691026403/09/13 28 فاتحة مستقيم
الرياضيات

03/09/13 08739Yأولد فرج

الثانوية التاهيلية 

الخوارزمي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أوريرإقليم: الصويرة

وتنان

1546146101/01/10 18 حنكاش عبد العزيز
الرياضيات

03/09/13 23965Yأورير

محمد بن عبد الكريم إقليم: الصويرةأركان

الخطابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1586783202/09/10 36 بشرة مومني
علوم الحياة 

والرض
02/09/10إلتحاق بالزوج 15338W)الشرف  السواني )المقاطعة

إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: الصويرةمحمد الخامس 16796341001/03/11 46 عبد الحق بيزيك
العلوم القتصادية 

والتدبير
01/03/11 15943D)قرية با محمد )البلدية

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الصويرةالمير مولي رشيد 1446728405/09/07 64 لويز عبد الواحد
الفيزياء والكيمياء

05/09/07 11573D)تيفلت )البلدية

الثانويةالتأهيلية سيدي إقليم: الصويرةأركان

محمد بن عبدا

إقليم: الصويرة 1679440101/03/11 46 رشيد المو
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 10405J)الصويرة )البلدية

عمالة: المحمديةابن ياسينإقليم: الصويرةتالمست 1679477101/03/11 46 عزيز أيتشناق
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 01914E)المحمدية )البلدية

ثانوية المغرب العربي إقليم: الصويرةمحمد الخامس

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1688895104/09/12 34 هيبة نورالدين
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 25662T)قلعة السراغنة )البلدية

الثانويةالتأهيلية سيدي 

محمد بن عبدا

ثانوية المغرب العربي إقليم: الصويرة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1593763305/09/11 30 عصام ساورة
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 25662T)قلعة السراغنة )البلدية

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: الصويرةمحمد الخامس

سليمان

15034941005/09/08 58 عبد الحق اعيوني
التربية السلمية

05/09/08 11203B)سيدي سليمان )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: الصويرةأركان 1308194105/09/03 26 عزيز اورمضان
التربية البدنية

02/09/15 17468L)أولد تايمة )البلدية

عمالة: الصخيرات المنصور الدهبيإقليم: الصويرةتالمست

 - تمارة

16907771303/09/13 18 محمد دودوح
التربية البدنية

03/09/13 24709G)عين العودة )البلدية

إقليم: خريبكةالحسن  الثانيإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل 1690807103/09/13 18 محماد جملوي
التربية البدنية

03/09/13 12244H)وادي زم )البلدية

الثانوية التاهيلية 

الخوارزمي

إقليم: النواصرابن رشدإقليم: الصويرة 1690818903/09/13 18 صلح الدين 

المسطاسي

التربية البدنية
03/09/13 26524E)دار بوعزة )البلدية

اعدادية المهدي بن 

بركة

إقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيليةإقليم: الصويرة 1688823504/09/12 25 حكيمة منصوري
المعلوميات

04/09/12إلتحاق بالزوج 26232Mسانية بركيك

إقليم: الصويرةنورس موكادورإقليم: الصويرةالثانوية التاهيلية المجد 1404540105/09/07 42 عزيز بنجهود
الفلسفة

03/09/13 24830N)الصويرة )البلدية

إقليم: النواصرتوفيق الحكيمإقليم: الصويرةنورس موكادور 1586968105/09/11 30 الهام سراج الدين
الفلسفة

05/09/11إلتحاق بالزوج 23803X)النواصر )البلدية

الثانوية التاهيلية 

الخوارزمي

إقليم: القنيطرةسيدي عيسىإقليم: الصويرة 1689293303/09/13 28 الياس تيار
الفلسفة

03/09/13 11204C)سوق الربعاء )البلدية

إقليم: القنيطرةسيدي عيسىإقليم: الصويرةالمير مولي رشيد 1689396603/09/13 28  منير الزاهد
الفلسفة

03/09/13 11204C)سوق الربعاء )البلدية

الشيخ محمد المكي إقليم: الصويرةالثانوية التاهيلية المجد

الناصري

إقليم: تطوان 1689507603/09/13 18 ربيع النتي
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوجة 24733H)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية  

محمد الخامس

إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةعمالة: مراكش 15427731006/04/09 38 ثورية وركي
اللغة العربية

03/09/13 23921Aأولد داود

الثانوية التأهيلية ابن 

تومرت

عمالة: الرباطمدارس محمد الخامسعمالة: مراكش 1410029306/09/06 34 حسنية  بلحمين
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01133F)حسان )المقاطعة

 ثانوية  سيدي رحال عمالة: مراكشالوفاق

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1586789802/09/10 18 مستبشر   محمد
اللغة الفرنسية

تبادل 03/09/13 18677A)سيدي رحال )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن 

تومرت

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن ماجةعمالة: مراكش

وتنان

1118582816/09/98 108 محمد  مسكين
اللغة السبانية

16/09/98أقدمية 12 سنة 21229Z)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد 

ا ابراهيم

إقليم: آسفيالمتنبيعمالة: مراكش 1585779302/09/10 28 أسماء علوي
الجتماعيات

03/09/13 25009Hبوكدرة

إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحةعمالة: مراكشالوفاق 1689568703/09/13 28 أكناو جمال
الجتماعيات

03/09/13 26325Nاسطيحة

إقليم: تنغيرثأ.س,م,بن عبد اعمالة: مراكشالوفاق 1689661103/09/13 18 فناني رجاء
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 13505D)تنغير )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن عمالة: مراكشمدرسة ابن يوسف

نصير

عمالة: مراكش 1266770213/09/02 94 فجاج  يوسف
التربية السلمية

13/09/02أقدمية 12 سنة 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية التأهيلية 

يوسف بن تاشفين

الثانوية التاهيلية عين عمالة: مراكش

حرودة

عمالة: المحمدية 243053216/09/85 54 جودت خديجة
التربية البدنية

11/02/08 01762P)عين حرودة )البلدية

الثانوية التأهيلية  

محمد الخامس

عمالة: الرباطالميرة لل نزهةعمالة: مراكش 1278114123/09/04 72 لحسن درويش
الفلسفة

23/09/04أقدمية 12 سنة 01117N)أكدال الرياض )المقاطعة

عمالة: مراكشابن البناء المراكشيإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 1174292206/09/00 90 محمد طه بولجير
اللغة العربية

03/09/03أقدمية 12 سنة 02705P)مراكش المدينة )المقاطعة

اولد عامر لمحرة 

المركزية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: الرحامنة

تومرت

عمالة: مراكش 1368179207/09/04 82 ابتسام بلغيث
اللغة الفرنسية

07/09/04أقدمية 12 سنة 02655K)المنارة )المقاطعة

إقليم: سطاتالبحتريإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 1268926604/09/02 60 هشام وداد
اللغة الفرنسية

09/04/07 26058Yسيدي محمد بن رحال

الثانوية الملكية العدادية إقليم: الرحامنةبلكرن المركزية

للتقنيات الجوية

عمالة: مراكش 1367354107/09/04 58 كمال داكير
اللغة العربية

06/09/11 18545G)المنارة )المقاطعة

إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسرإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 1265706204/09/02 55 مصطفى الباهي
الجتماعيات

05/09/07إلتحاق بالزوجة 14633Eكيسر

ثانوية الشهيد صالح 

السرغيني التأهيلية

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينإقليم: الرحامنة 1446684105/09/07 54 مولي المهدي 

جواني

اللغة العربية
05/09/07 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة

إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسرإقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية 1264452504/09/02 52 بندرقاوي هشام
الجتماعيات

23/09/11 14633Eكيسر

ثانوية الصخور 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية  محمد إقليم: الرحامنة

الخامس

عمالة: مراكش 1409449106/09/06 52 حادف هشام
اللغة العربية

02/09/09 02707S)مراكش المدينة )المقاطعة

ثانوية الشهيد صالح 

السرغيني التأهيلية

إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: الرحامنة 1543362102/09/09 52 اشنينة محمد
اللغة العربية

02/09/09 11576G)الخميسات )البلدية

ثانوية الصخور 

التأهيلية

عمالة مقاطعة ابن زيدونإقليم: الرحامنة

عين الشق

1588996202/09/10 46 مريم الناوي
اللغة العربية

02/09/10 01683D)عين الشق )المقاطعة

ثانوية راس العين 

التأهيلية

إقليم: الحوزثانوية الشويطر التأهيليةإقليم: الرحامنة 1155066216/09/99 36 منادي السعيد
اللغة العربية

05/09/11 26643Jسيدي عبد ا غيات

عمالة: مراكشابن البناء المراكشيإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 1235992206/09/01 80 عمر العصودي
اللغة الفرنسية

06/09/03أقدمية 12 سنة 02705P)مراكش المدينة )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي إدريس الولإقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزية

الدار البيضاء أنفا

1308015305/09/03 70 ليلي نجاح الدريسي
العلوم القتصادية 

والتدبير
07/09/05إلتحاق بالزوج 01487R)أنفا )المقاطعة

ثانوية الشهيد صالح 

السرغيني التأهيلية

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: الرحامنة

السوسي

إقليم: الحوز 11550121016/09/99 52 طارق أافلح
اللغة الفرنسية

02/09/09 26581Sأوريكة

ثانوية الشهيد صالح 

السرغيني التأهيلية

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: الرحامنة 89491116/09/95 18 حميد توبان
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 03791V)تحناوت )البلدية

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبيةإقليم: الرحامنة 379012417/09/90 18 امعيلت عفيفة
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 02709U)مراكش المدينة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الزاوية الموجيبية 

المركزية

عمالة مقاطعات محمد الخامسإقليم: الرحامنة

الفداء مرس 

1683272504/09/12 18 غفير فتيحة
العلوم القتصادية 

والتدبير
14/09/15إلتحاق بالزوج 01566B)مرس السلطان )المقاطعة

عمالة: مكناسإبن الروميإقليم: الرحامنةثانوية الرحامنة التقنية 1445324129/02/08 62 الغازوي عبد الرحيم
الجتماعيات

27/10/08 25034K)مكناس )البلدية

ثانوية عبدا ابراهيم 

التأهيلية

عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: الرحامنة 1591217226/07/10 46 مصطفى النكادي
الجتماعيات

26/07/10 22745X)زواغة )المقاطعة

إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: الرحامنةثانوية السلم التأهيلية 1679492201/03/11 42 هشام السعيدي
الجتماعيات

14/09/15 24610Z)تيفلت )البلدية

إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: الرحامنةثانوية السلم التأهيلية

سليمان

1592368601/03/11 36 فايزة الجوادي
الجتماعيات

01/03/11 11202A)سيدي سليمان )البلدية

ثانوية الصخور 

التأهيلية

عمالة: المحمديةشكيب أرسلنإقليم: الرحامنة 1689168203/09/13 28 مكوار كريمة
الجتماعيات

03/09/13 07857Pبني يخلف

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية

إقليم: الصويرةمحمد الخامسإقليم: الرحامنة 1722111102/09/14 12 نادية اسواني
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 10402F)الصويرة )البلدية

ثانوية عبدا ابراهيم 

التأهيلية

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزيةإقليم: الرحامنة 1445340129/02/08 62 بصور مصطفى
الرياضيات

28/10/08 25518L)المنارة )المقاطعة

ثانوية راس العين 

التأهيلية

إقليم: الحوزثانوية الشويطر التأهيليةإقليم: الرحامنة 1285379507/09/05 66 امال امني
علوم الحياة 

والرض
07/09/05إلتحاق بالزوج 26643Jسيدي عبد ا غيات

ثانوية الشهيد صالح 

السرغيني التأهيلية

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: الرحامنة 1592755101/03/11 38 الغازي وسام
علوم الحياة 

والرض
28/09/15إلتحاق بالزوج 03789T)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: الرحامنةثانوية السلم التأهيلية

المرنيسي

عمالة: مراكش 1542721106/04/09 32 الناعمي نزهة
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 26729C)المنارة )المقاطعة

ثانوية الشهيد صالح 

السرغيني التأهيلية

الثانوية التأهيلية رياض إقليم: الرحامنة

الزاهية

عمالة: مراكش 306566628/09/87 94 الزكريتي عبد العزيز
الفيزياء والكيمياء

04/09/02أقدمية 12 سنة 26730Dحربيل

ثانوية الصخور 

التأهيلية

ثانوية الشهيد صالح إقليم: الرحامنة

السرغيني التأهيلية

إقليم: الرحامنة 1679493101/03/11 46 هشام بوعيطى
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 09357V)ابن جرير )البلدية

عمالة: طنجة - الجامعيإقليم: الرحامنةثانوية السلم التأهيلية

أصيل

1592493101/03/11 37 سعاد الشهبي
الفيزياء والكيمياء

01/03/11إلتحاق بالزوج 26118N)طنجة المدينة )المقاطعة

ثانوية الصخور 

التأهيلية

عمالة مقاطعات ابن المعتزإقليم: الرحامنة

سيدي البرنوصي

1585984102/09/10 36 خالد بومادي
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 01748Z)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة مقاطعات المقدسيإقليم: الرحامنة ثانوية بوشان التأهيلية

مولي رشيد

1719550103/09/13 18 ايوب حورجي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25017S)مولي رشيد )المقاطعة

إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: الرحامنة ثانوية بوشان التأهيلية 1690339703/09/13 28 بوجرى ابراهيم
التربية السلمية

03/09/13 17304H)أولد برحيل )البلدية

ثانوية الصخور 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية رياض إقليم: الرحامنة

الزاهية

عمالة: مراكش 1588247402/09/10 36 يوسف اخويرة
التربية البدنية

02/09/10 26730Dحربيل
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الرحامنة ثانوية بوشان التأهيلية 1689833103/09/13 18 عبد الرحيم اشيشى
التربية البدنية

03/09/13 11573D)تيفلت )البلدية

ثانوية الشهيد صالح 

السرغيني التأهيلية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: الرحامنة

العربي

عمالة: مراكش 1410731202/10/06 28 اتبوبشت أسماء
الفلسفة

03/09/13 20648T)المنارة )المقاطعة

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبيةإقليم: الرحامنة ثانوية بوشان التأهيلية 1690209203/09/13 28 اخليفة الودود
الفلسفة

03/09/13 02709U)مراكش المدينة )المقاطعة

ثانوية راس العين 

التأهيلية

ثانوية سيدي بوعثمان إقليم: الرحامنة

التأهيلية

إقليم: الرحامنة 1690228103/09/13 28 عز الدين ربيع
الفلسفة

03/09/13 09350M)سيدي بوعثمان )البلدية

ثانوية الصخور 

التأهيلية

عمالة مقاطعات الواحةإقليم: الرحامنة

الدار البيضاء أنفا

1691440102/09/13 28 الهيباوي ابراهيم
الفلسفة

02/09/13 01490U)المعاريف )المقاطعة

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: الرحامنة

محمد بنبين

عمالة: مراكش 1691173603/09/13 18 احمد بجاري
الفلسفة

03/09/13 25243M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن منظورإقليم: الرحامنةثانوية الرحامنة التقنية

سيدي البرنوصي

1691093503/09/13 18 هشام حسناوي
العلوم 

والتكنولوجيات 
03/09/13 01760M)سيدي البرنوصي )المقاطعة

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: آسفيابن سينا

سليمان

1542564406/04/09 58 الديبي سميرة
اللغة العربية

06/04/09 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: آسفيابن سينا

سليمان

1542565206/04/09 58 شابو بشرى
اللغة العربية

06/04/09 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

إقليم: آسفيابن سيناإقليم: آسفيمحمد بلحسن الوزاني 1438606108/01/07 50 نور الدين الناصري
اللغة العربية

تبادل 27/10/11 14007Z)جماعة سحيم )البلدية

إقليم: آسفيمحمد بلحسن الوزانيإقليم: آسفيالمتنبي 1120699116/09/98 40  هشام جموري
اللغة العربية

تبادل 05/09/11 25523S)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية المختار إقليم: آسفيالمعتمد بن عباد

السوسي

عمالة: مراكش 1586801302/09/10 36 فاطمة الزهراء 

نظيفي

اللغة العربية
02/09/10 02630H)المنارة )المقاطعة

إقليم: آسفيالمتنبيإقليم: آسفيابن سينا 1679014201/03/11 36 بوشرة صنيبي
اللغة العربية

تبادل 01/03/11 25009Hبوكدرة

عمالة: الرباطدار السلمإقليم: آسفيالصعادلة 1045994316/09/96 94 هدى الكيحل
اللغة الفرنسية

05/09/03أقدمية 12 سنة 01124W)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: سل الفارابي  التقنيةإقليم: آسفيالفقيه الكانوني 1277427227/09/04 73 بلحاج فاطمة 

الزهراء

اللغة الفرنسية
27/09/04إلتحاق بالزوج 01293E)باب المريسة )المقاطعة

إقليم: آسفيالفقيه الكانونيإقليم: آسفيمولي اسماعيل 1264240116/09/02 70 سناء باسيطون
اللغة الفرنسية

02/09/09 14005X)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية  محمد إقليم: آسفيالهداية السلمية

الخامس

عمالة: مراكش 1120840216/09/98 68 الرحالي          

فاطمة الزهراء

اللغة الفرنسية
28/09/11 02707S)مراكش المدينة )المقاطعة

إقليم: آسفينجيب محفوظإقليم: آسفيمولي اسماعيل 1268510116/09/02 62 جيهان مكافح
اللغة الفرنسية

03/09/13 26006S)آسفي )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: سللسان الدين إبن الخطيبإقليم: آسفيابن سينا 1690024103/09/13 18 فدوى الطالب
اللغة الفرنسية

03/09/13 01295G)تابريكت )المقاطعة

ثانوية الفارابي 

العدادية

إقليم: آسفيالمتنبيإقليم: آسفي 1589130202/09/10 46 هشام الورديغي
اللغة النجليزية

14/09/10 25009Hبوكدرة

ثانوية عقبة بن نافع إقليم: آسفيمولي اسماعيل

التأهيلية

إقليم: الجديدة 1586907202/09/10 36 رجاء غازي
اللغة النجليزية

14/09/10 25797P)لبير الجديد )البلدية

إقليم: سطاتثانوية ابن عباد التأهيليةإقليم: آسفيمحمد بلحسن الوزاني 326700116/09/91 30 عبد الصادق شنطيط
اللغة النجليزية

05/09/11 14643R)سطات )البلدية

  الشريف الدريسيى  

الثقنية

عمالة مقاطعات ولدةإقليم: آسفي

الدار البيضاء أنفا

1598966305/09/11 40 نادية بلين
اللغة السبانية

10/10/11 01488S)أنفا )المقاطعة

إقليم: آسفيالحسن الثانيإقليم: آسفيالجاحظ 1175175106/09/00 80 محمد بوهادي
الجتماعيات

01/09/11 14000S)آسفي )البلدية

إقليم: آسفيابن سيناإقليم: آسفيمحمد بلحسن الوزاني 1120755116/09/98 68 المامون لهلل
الجتماعيات

03/09/13 14007Z)جماعة سحيم )البلدية

إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: آسفيابن سينا 1590961126/07/10 46 النكادي عبد السلم
الجتماعيات

24/11/10 23921Aأولد داود

إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: آسفيالمتنبي 1679000601/03/11 46 خالد الروكي
الجتماعيات

01/03/11 11574E)تيفلت )البلدية

إقليم: مديونةالطلسإقليم: آسفيالثانوية الفلحية 1543088110/09/09 28 نجيب عقاب
الرياضيات

03/09/13 25577A)مديونة )البلدية

إقليم: آسفيابن مولي الحاجإقليم: آسفيمولي اسماعيل 1587356101/01/10 28 الدالي عصام
الرياضيات

03/09/13 25089V)آسفي )البلدية

عمالة: المحمديةجابر بن حيانإقليم: آسفيمحمد بلحسن الوزاني 716847116/09/92 96 الحاج نقري
علوم الحياة 

والرض
16/09/11 01915F)المحمدية )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: آسفيمولي اسماعيل 1679033401/03/11 36 نادية البحراوي
علوم الحياة 

والرض
01/03/11إلتحاق بالزوج 15129Uاولد نوال

إقليم: آسفيمحمد بلحسن الوزانيإقليم: آسفيمولي اسماعيل 1592540101/03/11 36 ميلودة بالسيم
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 25523S)آسفي )البلدية

إقليم: آسفينجيب محفوظإقليم: آسفيابن زهر 1448086105/09/07 18 مرية لهللي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26006S)آسفي )البلدية

ثانوية سيدي المخفي إقليم: آسفيابن سينا

العدادية

إقليم: تاونات 15041891115/09/08 58 أشرف مرادي
التربية السلمية

15/09/08 20039Fسيدي المخفي

إقليم: النواصرالمختار السوسيإقليم: آسفيالمعتمد بن عباد 1690754803/09/13 18 نور السلم اعبيدة
التربية البدنية

03/09/13 26708E)دار بوعزة )البلدية

عمالة: سل ابي شعيب الدكاليإقليم: آسفيمولي اسماعيل 1690809303/09/13 18 يونس قرواش
التربية البدنية

03/09/13 25863L)حصين )المقاطعة
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات أحمد البوعنانيإقليم: آسفيابن سينا

 - تمارة

1543361307/09/09 52 الشيخاوي عبد 

الرحيم

الفلسفة
07/09/09 25652Gسيدي يحيى زعير

إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: آسفيابن سينا 1544104107/09/09 42 رحوتي يونس
الفلسفة

07/09/09 23921Aأولد داود

ثانوية سيدي يحيى بني إقليم: آسفيالخوارزمي

زروال العدادية

إقليم: تاونات 15866721402/09/10 36 ادريس  ليتيم
الفلسفة

09/09/15 25361Rسيدي يحيى بني زروال

عمالة: مكناسالمولى اسماعيلإقليم: آسفيالخوارزمي 1689438502/09/13 18 زكرياء خراط
الفنون التطبيقية

02/09/13 03947P)مكناس )البلدية

عمالة: مكناسالمولى اسماعيلإقليم: آسفيالخوارزمي 1689459103/09/13 18 سعيد تيريزيت
الفنون التطبيقية

03/09/13 03947P)مكناس )البلدية

 الثانوية التأهيلية 

المام البخاري

إقليم: العرائشطريق الرباطإقليم: اليوسفية 15858421026/07/10 46 محمد المجدوبي
اللغة العربية

23/11/10 25534D)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الجتهاد

الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: اليوسفية

محمد بنبين

عمالة: مراكش 1679594401/03/11 36 مليكة اليزيدي
اللغة العربية

01/03/11 25243M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: اليوسفيةالبدادغة المركزية 1716769203/09/13 20 زهراء عيدة
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13إلتحاق بالزوج 08730N)أزمور )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الندلس

عمالة: مكناسلحسن بن محمد بن مباركإقليم: اليوسفية 1690052803/09/13 19 غزلن  العرشاني
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 03945Mمهاية

الثانوية التأهيلية 

القدس

إقليم: فحص - القصر الصغيرإقليم: اليوسفية

انجرة

16895741303/09/13 18 إكرام حمحم
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 24963Hالقصر الصغير

الثانوية التأهيلية 

الجتهاد

إقليم: تازةتاهلةإقليم: اليوسفية 1599156605/09/11 30 بدر شهبون
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 16689P)تاهلة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

القدس

عمالة مقاطعة ابن حزمإقليم: اليوسفية

الحي الحسني

1689631703/09/13 28 ربيعة ابزيك
اللغة الفرنسية

03/09/13 26418P)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

القدس

عمالة: الصخيرات ابن رشدإقليم: اليوسفية

 - تمارة

1586747102/09/10 18 كريمة مكتوبي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01392M)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

القدس

الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: اليوسفية

الجديدة

إقليم: الحوز 1724112102/09/14 13 زكي خديجة
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 24049P)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية 

القدس

إقليم: آسفيالجاحظإقليم: اليوسفية 1689136303/09/13 28 وفاء خليل
اللغة النجليزية

03/09/13 25522Rحرارة

الثانوية التأهيلية 

الندلس

إقليم: الجديدة ثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: اليوسفية 1590989126/07/10 37 حنان ساخى
الجتماعيات

23/11/10إلتحاق بالزوج 08731P)الجديدة )البلدية

الثانوية العدادية 30 

يوليوز

إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاطإقليم: اليوسفية 1686570104/09/12 24 الكوشية طيب
الجتماعيات

04/09/12 14006Y)اليوسفية )البلدية

الثانوية التأهيلية 

القدس

عمالة: المحمديةالجولنإقليم: اليوسفية 1150415102/09/14 14 لعويسي عزيز
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01913D)المحمدية )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

 الثانوية التأهيلية 

المام البخاري

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: اليوسفية 1543547702/09/09 52 رشيدة الخضير
الرياضيات

02/09/09 03791V)تحناوت )البلدية

الثانوية التأهيلية 

القدس

عمالة: الصخيرات محمد السراجإقليم: اليوسفية

 - تمارة

1599565505/09/11 40 كلثوم الزعيم
الرياضيات

05/09/11 23487Dسيدي يحيى زعير

الثانوية التأهيلية جابر 

ابن حيان

إقليم: الرحامنةثانوية الرحامنة التقنيةإقليم: اليوسفية 1504699105/09/08 18 رشيد عادل
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 24255N)ابن جرير )البلدية

الثانوية التأهيلية 

كشكاط

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الضحىإقليم: اليوسفية 1504102505/09/08 51 لمياء لشهب
علوم الحياة 

والرض
05/09/08إلتحاق بالزوج 24542A)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الجتهاد

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: اليوسفية

صالح

1592215601/03/11 46 نجاة عجمي
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 07706A)الفقيه بن صالح )البلدية

الثانوية التأهيلية 

القدس

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: اليوسفية 1592542301/03/11 36 الفايزة أبوريشة
علوم الحياة 

والرض
01/03/11إلتحاق بالزوج 03789T)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية 

القدس

إقليم: آسفيالهداية السلميةإقليم: اليوسفية 1593893205/09/11 28 أحمد الزناتي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الندلس

إقليم: النواصرمحمد الزرقطونيإقليم: اليوسفية 1690665203/09/13 28 نور الدين الحميدي
التربية السلمية

03/09/13 25342V)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الندلس

إقليم: النواصرالحاج محمد الناصريإقليم: اليوسفية 1690675103/09/13 28 جواد كنون
التربية السلمية

03/09/13 25935P)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

القدس

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: اليوسفية 1689849303/09/13 28 مراد الشيبي
التربية البدنية

03/09/13 11573D)تيفلت )البلدية

الثانوية التأهيلية 

القدس

عمالة: سل المتنبيإقليم: اليوسفية 1689846503/09/13 18 ربيع ادعيسة
التربية البدنية

03/09/13 24191U)حصين )المقاطعة

 الثانوية العدادية 

يعقوب المنصور

عمالة مقاطعات محمد السادس أناسيإقليم: اليوسفية

سيدي البرنوصي

1693159103/09/13 18 لبيب مصطفى
التربية البدنية

03/09/13 19862N)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الجتهاد

إقليم: النواصرابن خفاجةإقليم: اليوسفية 16909811003/09/13 18 فاطمة الزهراء 

السعداوي

المعلوميات
03/09/13إلتحاق بالزوج 26523Dاولد عزوز

الثانوية التأهيلية 

القدس

إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالقدسإقليم: اليوسفية 1586720102/09/10 46 محمد لمعمر
الفلسفة

02/09/10 14644S)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية جابر 

ابن حيان

إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: اليوسفية 1678999401/03/11 46 حنان البقالي
العلوم 

والتكنولوجيات 
01/03/11 15942C)تاونات )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

08

ثانوية مولي رشيد إقليم: الرشيديةفزنة

التأهيلية

إقليم: الرشيدية 1265075104/09/02 74 محمد ابريكي
العلوم القتصادية 

والتدبير
04/09/12 09843Y)ارفود )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية

إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: الرشيدية 1544013502/09/09 42 محسن فدوى
اللغة الفرنسية

02/09/09 15942C)تاونات )البلدية

  الشريف الدريسيى  إقليم: الرشيديةبني وزيـــــم

الثقنية

إقليم: آسفي 1549607102/09/09 36 دونيا كرجو
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 14001T)آسفي )البلدية

عمالة: الصخيرات مرس الخيرإقليم: الرشيديةالعيون

 - تمارة

1586985902/09/10 36 طبوزي غزلن
اللغة الفرنسية

02/09/10 24185Mمرس الخير

الثانوية العدادية 

تلوين

إقليم: الفقيه بن ثانوية الخوارزميإقليم: الرشيدية

صالح

1593484105/09/11 30 لفتوحي صفاء
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

إقليم: ميدلتمولي علي الشريفإقليم: الرشيديةحماد او باحدو 1593544105/09/11 30 منا خديجة
اللغة الفرنسية

05/09/11 09844Z)الريش )البلدية

عمالة: سلصلح الدين اليوبيإقليم: الرشيديةالحسن الثاني تنجداد 1690716603/09/13 28 العمراني الدريسي 

مريم

اللغة الفرنسية
03/09/13 01292D)باب المريسة )المقاطعة

عمالة مقاطعات إدريس الحارثيإقليم: الرشيديةالحسن الثاني تنجداد

مولي رشيد

1691578103/09/13 28 الشليب حكيمة
اللغة الفرنسية

03/09/13 01872J)سيدي عثمان )المقاطعة

إقليم: فجيجحمان الفطواكيإقليم: الرشيديةالميرة لل سلمى 1690240703/09/13 18 اهميدي سميرة
اللغة الفرنسية

03/09/13 26249Fتندرارة

إقليم: الرحامنةثانوية السلم التأهيليةإقليم: الرشيديةالحسن الثاني تنجداد 1690285403/09/13 18 رواني وهيبة
اللغة الفرنسية

03/09/13 25514G)ابن جرير )البلدية

إقليم: ميدلتمولي علي الشريفإقليم: الرشيديةالميرة لل سلمى 1726094102/09/14 12 داودي كوتر
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 09844Z)الريش )البلدية

إقليم: القنيطرةثانوية علل التازي التأهيليةإقليم: الرشيديةالحسن الول اوفوس 1693169103/09/13 28 منير بلعزيز
اللغة النجليزية

03/09/13 11193Rسيدي علل التازي

إقليم: الخميساتالتوحيدإقليم: الرشيديةالحسن الول اوفوس 1693211203/09/13 28 هشام سيف الحق
اللغة النجليزية

03/09/13 26264Xعين السبيت

إقليم: الفقيه بن ثانوية بئر انزرانإقليم: الرشيديةالحسن الثاني تنجداد

صالح

1690963303/09/13 18 القاسمي المصطفى
اللغة النجليزية

03/09/13 07701V)الفقيه بن صالح )البلدية

إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيليةإقليم: الرشيديةمحمد الخامس 17244511102/09/14 15 فاضل محمد
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26266Zتيمحضيت

عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: الرشيديةبئر أنزران 1408150207/09/05 52 المحجوب قدار
الجتماعيات

02/09/09 22646P)ويسلن )البلدية

إقليم: خنيفرةمحمد السادسإقليم: الرشيديةالحسن الثاني تنجداد 1690464303/09/13 20 اورحمة هشام
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 11985B)خنيفرة )البلدية
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رقم التأجير
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درعة - تافيللت08

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

 الثانوية التأهيلية الحاج إقليم: الرشيديةمعركة بودنيب

محمد بن احساين الحضري

إقليم: شفشاون 16894991603/09/13 18 الفريهمات اسماعيل
الجتماعيات

03/09/13 06413Vبني أحمد  الشرقية

إقليم: الرشيديةابن طاهرإقليم: الرشيديةالحسن الثاني تنجداد 1277457107/09/04 78 حسني هشام
الرياضيات

18/10/06 09847C)الرشيدية )البلدية

عمالة: مكناسعمر بن الخطابإقليم: الرشيديةالحسن 2 الريصاني 1262074105/09/02 64 رحموني عبد لرزاق
الرياضيات

05/09/07 04095A)مكناس )البلدية

إقليم: الرشيديةالحسن الول اوفوسإقليم: الرشيديةالكوام 1545657209/09/09 42 مزهور سعيد
الرياضيات

09/09/09 09855Lاوفوس

عمالة: المحمديةالجولنإقليم: الرشيديةمعركة بودنيب 1690852403/09/13 28 شهيد محمد
الرياضيات

03/09/13 01913D)المحمدية )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الجديدة أرفود

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: الرشيدية

الحي الحسني

1688889104/09/12 24 مهداوي علوي 

لمياء

الرياضيات
04/09/12إلتحاق بالزوج 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

إقليم: فحص - القصر الصغيرإقليم: الرشيديةالميرة لل سلمى

انجرة

1726091102/09/14 12 مساوي اسماعيل
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 24963Hالقصر الصغير

الثانوية التأهيلية الوحدة إقليم: الرشيديةالميرة لل سلمى

الفريقية

إقليم: شفشاون 16893821603/09/13 28 بوعلي   لمياء
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 06415Xباب تازة

إقليم: جرادةثانوية القدس التأهيليةإقليم: الرشيديةالحسن الثاني تنجداد 1407256405/09/08 18 لروز وفاء
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 22267C)تويسيت )البلدية

إقليم: الرحامنةثانوية السلم التأهيليةإقليم: الرشيديةالحسن 2 الريصاني 1689308103/09/13 18 مسامح سالمة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 25514G)ابن جرير )البلدية

إقليم: الرشيديةالحسن 2 الريصانيإقليم: الرشيديةقصببة الحدب 1158899416/09/99 96 قاسمي عبد المجيد
الفيزياء والكيمياء

07/09/04أقدمية 12 سنة 09852H مولي علي الشريف

)البلدية(

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الرشيديةالميرة للة خديجة 15452741402/09/09 52 بلحروكية قاسم
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 11573D)تيفلت )البلدية

إقليم: سطاتثانوية بن احمد العداديةإقليم: الرشيديةمحمد السادس 1679644101/03/11 46 عزيز زوحالي
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 26695R)بن أحمد )البلدية

إقليم: الحاجب11  ينايرإقليم: الرشيدية بادو 1545614402/09/09 42 اولد سين حكيمة
الفيزياء والكيمياء

02/09/09إلتحاق بالزوج 04234B)عين تاوجطات )البلدية

إقليم: الرشيديةالحسن 2 الريصانيإقليم: الرشيديةالغرفة 1409212106/09/06 62 السليماني عبد 

المالك

التربية السلمية
02/09/10 09852H مولي علي الشريف

)البلدية(

إقليم: ميدلتالحسن الثانيإقليم: الرشيديةالحسن الول اوفوس 1279688107/09/04 52 مولي رشيد يوسفي
التربية السلمية

02/09/09 11979V)ميدلت )البلدية

عمالة: الصخيرات أحمد البوعنانيإقليم: الرشيديةابن حزم

 - تمارة

89366516/09/95 30 بوشام المهدي
التربية السلمية

06/05/15إلتحاق بالزوجة 25652Gسيدي يحيى زعير

إقليم: صفروبئر أنزرانإقليم: الرشيديةالحسن الول اوفوس 1586576102/09/10 36 ازداغ لمين
الفلسفة

02/09/10إلتحاق بالزوجة 02447J)صفرو )البلدية

113



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08
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التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط
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المادة
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: وجدة - ثا. لل أسماءإقليم: الرشيديةمعركة بودنيب

أنكاد

1545762101/01/10 28 مصطفى حميش
الفلسفة

03/09/13 04405M)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الجديدة أرفود

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الصفاءإقليم: الرشيدية

ملول

1689416503/09/13 18 الحدادي اسعد
الفلسفة

03/09/13 25586K)أيت ملول )البلدية

إقليم: سطاتالثانوية التقنيةإقليم: الرشيديةالثقنية 1689493102/09/13 18 أديب عزيز
الفنون التطبيقية

02/09/13 14638K)سطات )البلدية

إقليم: تازةعقبة بن نافعإقليم: ميدلت18 يونيو 15456621109/09/09 52 كوثر القباقبي 

اليعقوبي

اللغة العربية
09/09/09 16675Zبني لنث

عمالة: وجدة - ثا. محمد عابد الجابريإقليم: ميدلتعبد المومن

أنكاد

1593687105/09/11 30 حسناء الطالب
اللغة العربية

05/09/11إلتحاق بالزوج 25587L)وجدة )البلدية

إقليم: ميدلتاعدادية العياشيإقليم: ميدلتموسى بن نصير 1405128105/09/07 28 حفيظ الطاوسي
اللغة العربية

03/09/13 11965E)ميدلت )البلدية

إقليم: الرشيديةالحسن الول اوفوسإقليم: ميدلتزايدة 1599506305/09/11 24 مليكة الملوكي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 09855Lاوفوس

ثانوية سيدي المخفي إقليم: ميدلت18 يونيو

العدادية

إقليم: تاونات 17244901402/09/14 12 محمد ادريسي قبي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 20039Fسيدي المخفي

إقليم: ميدلتعبد المومنإقليم: ميدلتالبحيرة 1279646107/09/04 58 الشاوي حسن
اللغة الفرنسية

05/09/08 11975Rتونفيت

عمالة: مكناسأناسيإقليم: ميدلتالحسن الثاني 1593500105/09/11 32 خديجة معرير
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 26026N)مكناس )البلدية

عمالة: سل المنظر الجميلإقليم: ميدلتمولي علي الشريف 1690704303/09/13 28 عبسي امال
اللغة الفرنسية

03/09/13 23033K)حصين )المقاطعة

عمالة: سل العباس مفتاحإقليم: ميدلتعبد المومن 16907081103/09/13 28 مرية بلمقدم
اللغة الفرنسية

03/09/13 01294F)تابريكت )المقاطعة

إقليم: تازةعقبة بن نافعإقليم: ميدلتالبحيرة 10528881116/09/97 26 فليو محمد
اللغة الفرنسية

02/09/15 16675Zبني لنث

ثانوية تاوجطات الجديدة إقليم: ميدلتالمير مولي رشيد

التأهيلية

إقليم: الحاجب 1278433121/09/04 72 المرزوقي خاليد
اللغة النجليزية

21/09/04أقدمية 12 سنة 26552K)عين تاوجطات )البلدية

إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيليةإقليم: ميدلتطارق بن زياد 15435221002/09/09 52 الحر نور الدين
اللغة النجليزية

02/09/09 26550Hبطيط

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: ميدلتمولي علي الشريف

سليمان

1599183105/09/11 30 شروف محمد
اللغة النجليزية

05/09/11 11203B)سيدي سليمان )البلدية

إقليم: القنيطرةسيدي عيسىإقليم: ميدلتالبحيرة 1686981204/09/12 24 حاجي ايمان
اللغة النجليزية

04/09/12 11204C)سوق الربعاء )البلدية

إقليم: سطاتثانوية بن احمد العداديةإقليم: ميدلتاغبالو 1690934103/09/13 18 أكحال عبد الكريم
اللغة النجليزية

03/09/13 26695R)بن أحمد )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات المنصور الدهبيإقليم: ميدلتالحسن الثاني

 - تمارة

1410361306/09/06 28 عبد العزيز فرحاوي
اللغة السبانية

03/09/13 24709G)عين العودة )البلدية

إقليم: الرشيديةسجلماسةإقليم: ميدلتمولي علي الشريف 1542795106/04/09 52 ايت هيطور خالد
الجتماعيات

05/09/11 09842X)الرشيدية )البلدية

عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: ميدلتالبحيرة 1504019405/09/08 50 عادل هللي
الجتماعيات

02/09/10 18445Y)جنان الورد )المقاطعة

إقليم: الرشيديةالحسن الثاني تنجدادإقليم: ميدلتزايدة 1545825101/01/10 28 سعيد اوشعو
الجتماعيات

03/09/13 09854K)تنجداد )البلدية

عمالة: فاسابن باجةإقليم: ميدلتمولي علي الشريف 1591257426/07/10 28 افتيس كنزة
الجتماعيات

02/09/14 02069Y)فاس المدينة )المقاطعة

مولي عبد السلم بن إقليم: ميدلتموسى بن نصير

مشيش

عمالة: فاس 1690126103/09/13 28 دشيش نادية
الجتماعيات

03/09/13 02071A)فاس المدينة )المقاطعة

عمالة: فاسعلل الودييإقليم: ميدلتاغبالو 16901321103/09/13 28 فوزية المبروك
الجتماعيات

03/09/13 20477G)المرينيين )المقاطعة

عمالة مقاطعة إبن البناء المراكشيإقليم: ميدلت18 يونيو

الحي الحسني

1688942103/09/13 18 باجديد ياسين
الجتماعيات

03/09/13 25580D)الحي الحسني )المقاطعة

إقليم: تازةالزيتونإقليم: ميدلتزايدة 1690450503/09/13 18 البودراوي غنية
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 16679Dأولد ازباير

إقليم: خنيفرةابو القاسم الزيانيإقليم: ميدلتالقيروان 1308731218/09/03 78 مراد اشقندي
الرياضيات

18/09/03أقدمية 12 سنة 11976S)خنيفرة )البلدية

إقليم: النواصرمحمد الكغاطإقليم: ميدلتعبد المومن 1690861103/09/13 18 فراحي عبد الرحمان
الرياضيات

03/09/13 25804X)دار بوعزة )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: ميدلتموسى بن نصير

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1405303205/09/07 16 خالد الهايل
الرياضيات

02/09/15 09355T)قلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية الدشرة التأهيليةإقليم: ميدلتالبحيرة

 السراغنة

1504474605/09/08 16 بوعللة   مصطفى
الرياضيات

09/09/15 09349Lالدشرة

عمالة: مكناسمحمد الخامسإقليم: ميدلتمولي علي الشريف 716640316/09/92 122 شرقي لحسن
الفيزياء والكيمياء

01/11/00أقدمية 20 سنة 25269R)ويسلن )البلدية

إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيليةإقليم: ميدلتزايدة 15991971105/09/11 32 بدر شيشاوي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11إلتحاق بالزوجة 26550Hبطيط

الثانوية العدادية 

اوتربات

الثانوية التأهيلية أولد إقليم: ميدلت

فارس

إقليم: سطات 16926491303/09/13 28 طالبي رضوان
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 14629Aاولد فارس

إقليم: بولمانعمر بن الخطابإقليم: ميدلت18 يونيو 15922311201/03/11 46 الياس بناني
التربية السلمية

01/03/11 24494Yافريطيسة

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: ميدلتزايدة 1586174202/09/10 42 البدنوبي  عادل
التربية السلمية

03/09/12 03789T)أيت أورير )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية التأهيلية محمد إقليم: ميدلتعبد المومن

الزرقطوني

إقليم: شفشاون 15988451405/09/11 40 محمد أقيار
التربية السلمية

05/09/11 21606Jبني رزين

إقليم: الناضورطه حسينإقليم: ميدلت احمد الحنصالي 1686997404/09/12 25 محمد ابجطيط
التربية السلمية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 12752K)ازغنغان )البلدية

عمالة: طنجة - الملك فهد بن عبد العزيزإقليم: ميدلتزايدة

أصيل

1689841403/09/13 18 أناس إلهام
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوج 15353M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

إقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيليةإقليم: ميدلت18 يونيو 16909851703/09/13 28 بربنيز فاطمة 

الزهراء

المعلوميات
03/09/13 26322Kدار الشافعي

إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: ميدلتعبد المومن 16893231103/09/13 28 ادرة هاجر
الفلسفة

03/09/13 15129Uاولد نوال

إقليم: خنيفرةاجديرإقليم: ميدلتزايدة 1689266203/09/13 18 ليمينة نجية
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوج 25219L)خنيفرة )البلدية

عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: ميدلتطارق بن زياد 1691435103/09/13 18 بكرتي أمينة
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوج 26566A)زواغة )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي إدريس الولإقليم: ورزازاتثا التأهيلية الرازي

الدار البيضاء أنفا

1585735202/09/10 36 سعيد كردوم 

إدريسي

اللغة العربية
02/09/10 01487R)أنفا )المقاطعة

عمالة: مكناسأناسيإقليم: ورزازاتثا التأهيلية الرازي 1689234103/09/13 18 الطراشي فاطمة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26026N)مكناس )البلدية

ثا العدادية ابن العربي 

الحاتمي

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: ورزازات

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

1687628504/09/12 34 بوكار أسماء
اللغة الفرنسية

04/09/12 25891Sتمسية

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: ورزازاتثا التأهيلية الرازي

 السراغنة

1690276903/09/13 28 منسوم حنان
اللغة الفرنسية

03/09/13 09346H)تمللت )البلدية

ثانوية انس بن مالك إقليم: ورزازاتم.م تيكيرت نكرنان

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1717522103/09/13 19 اشتيوي  أمال
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25521P)قلعة السراغنة )البلدية

إقليم: مديونةابن بطوطةإقليم: ورزازاتثا التأهيلية ابي القاسم 1722535102/09/14 16 فاطمة مرشوحي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01881U)مديونة )البلدية

عمالة: الصخيرات الثانوية الفلحيةإقليم: ورزازاتثا التأهيلية  سيدي داود

 - تمارة

1690530403/09/13 28 فدوى لطفي
اللغة النجليزية

03/09/13 01394Pمرس الخير

عمالة مقاطعات ابن هانئإقليم: ورزازاتثا التأهيلية الرازي

عين السبع الحي 

1690940103/09/13 20 صبير رضوان
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 01647P)عين السبع )المقاطعة

إقليم: خنيفرةطارقإقليم: ورزازاتثا التأهيلية الرازي 1690921103/09/13 18 اوعا حسام
اللغة النجليزية

03/09/13 11986C)خنيفرة )البلدية

إقليم: تارودانتثأ. أولوزإقليم: ورزازاتثا التأهيلية الرازي 1722791102/09/14 12 السعدي جواد
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 24080Y)أولوز )البلدية

إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ايت زينبإقليم: ورزازاتثا انوال التأهيلية 1592009101/03/10 36 حمدان محمد
الجتماعيات

15/09/15 26239Vأيت زينب
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: خريبكةالداخلةإقليم: ورزازاتثا التأهيلية  سيدي داود 1546763101/01/10 36 هشام الكداري
الرياضيات

03/09/13 12269K)بوجنيبة )البلدية

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية إبن رشدإقليم: ورزازاتثا انوال التأهيلية 1690854103/09/13 18 محمد خزري
الرياضيات

14/09/15 14645T)برشيد )البلدية

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية إبن رشدإقليم: ورزازاتثا التأهيلية ابي القاسم 1691037103/09/13 18 عبد المجيد عقيل
الرياضيات

03/09/13 14645T)برشيد )البلدية

عمالة مقاطعات إدريس الحارثيإقليم: ورزازاتثا التأهيلية ابي القاسم

مولي رشيد

1691010103/09/13 28 كلتوم ايت سيدي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 01872J)سيدي عثمان )المقاطعة

إقليم: تارودانتثأ.الشابيإقليم: ورزازاتثا التأهيلية ابي القاسم 1719588221/10/13 28 حسناء اكلكل
علوم الحياة 

والرض
21/10/13 17293Wمشرع العين

إقليم: تاوناتثانوية خللفة العداديةإقليم: ورزازاتثا التأهيلية ابي القاسم 15864891702/09/10 46 كمال حشادي
الفيزياء والكيمياء

14/09/15 22682Dاخللفة

إقليم: النواصرابن رشدإقليم: ورزازاتملحقة ايمي نولون 1684892203/09/13 28 علية  جبيري
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26524E)دار بوعزة )البلدية

إقليم: خريبكةالفارابيإقليم: ورزازاتثا التأهيلية الرازي 1690552603/09/13 18 فويدر محمد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 12265F)ابي الجعد )البلدية

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: ورزازاتثا التأهيلية المام مالك

المرنيسي

عمالة: مراكش 1586690102/09/10 46 محمد لغشيم
التربية السلمية

26/09/15 26729C)المنارة )المقاطعة

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحتإقليم: ورزازاتثا ت محمد السادس 1690328703/09/13 28 عزيز ايت لحسن بن 

علي

التربية السلمية
14/09/15 25059Mتمصلوحت

إقليم: تارودانتثأ. محمد السادسإقليم: ورزازاتثا تندوت التأهلية 1690341103/09/13 28 عبدالرحمان 

بوزكري

التربية السلمية
03/09/13 17305J)تالوين )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: ورزازاتثا التأهيلية الرازي

باها

1690356503/09/13 28 الطالبي محماد
التربية السلمية

03/09/13 21199Sأيت عميرة

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: ورزازاتثا التأهيلية الرازي

حجاج

إقليم: سطات 16906731103/09/13 28 فاطن الزبير
التربية السلمية

03/09/13 18581W)اولد امراح )البلدية

إقليم: تارودانتثأ.الفضيلةإقليم: ورزازاتثا التأهيلية المام علي 1048140316/09/96 26 اعراب ضريف
التربية السلمية

02/09/15 14747Dتافنكولت

إقليم: تارودانتثأ.الركإقليم: ورزازاتثا التأهيلية الرازي 1116314416/09/97 26 حسن ايت افقير
التربية السلمية

02/09/15 17297A)ايغرم )البلدية

عمالة مقاطعات المسجدإقليم: ورزازاتثا تندوت التأهلية

الدار البيضاء أنفا

1690652103/09/13 18 محمد ايت يعقوب
التربية السلمية

03/09/13 01489T)أنفا )المقاطعة

ثا التأهيلية ابو بكر 

الصديق

عمالة: فاسابن عربيإقليم: ورزازات 1586564302/09/10 28 ايدير وليد
التربية البدنية

04/09/12 25310K)زواغة )المقاطعة

عمالة: مكناسالزيتونإقليم: ورزازاتثا التأهيلية المام مالك 1049990116/09/96 82 باحدو مولي 

ادريس

الفلسفة
02/09/15 04094Z)مكناس )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016
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عمالة: سلصلح الدين اليوبيإقليم: ورزازاتثا التأهيلية الرازي 1592369101/03/11 36 الكطبي أمينة
الفلسفة

01/03/11إلتحاق بالزوج 01292D)باب المريسة )المقاطعة

عمالة: مكناسالقصبةإقليم: تنغيرثأ.عبد ا بن حساين 1053204316/09/96 118 لمرابطي عزيز
اللغة العربية

16/09/96أقدمية 20 سنة 04091W)مكناس )البلدية

إقليم: تنغيرثأ.طارق إبن زيادإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 1122377416/09/98 90 الكتبي ابراهيم
الفلسفة

30/09/02أقدمية 12 سنة 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية

الشهيد مولي الطيب بن إقليم: تنغيرايت زكري

مولي لكبير

إقليم: الرشيدية 1400107107/09/05 76 الزاوي يوسف
الفلسفة

07/09/05 09849E)الجرف )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: تنغيرم.م ايت ودار

التأهيلية

إقليم: الرشيدية 1268948212/09/02 66 طارق وحموا
العلوم القتصادية 

والتدبير
05/09/11إلتحاق بالزوجة 09843Y)ارفود )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية مولي رشيدإقليم: تنغيرثأ. بومالن دادس 1587420501/01/10 40 الجزار بنعيسى
اللغة العربية

05/09/11 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم

ا

إقليم: سيدي افني 1582139402/09/10 36 جعفر أعلو
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/10 17252B)سيدي إفني )البلدية

إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ايت زينبإقليم: تنغيرم.ثإ المل 1692805303/09/13 28 خالد أيت القائد
اللغة العربية

03/09/13 26239Vأيت زينب

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المسيرة الخضراءإقليم: تنغيرم.م زاكر

باها

1716910403/09/13 28 فاطمة الزهراء 

امهدار

اللغة الفرنسية
03/09/13 05374Rماسة

عمالة: المحمديةالجولنإقليم: تنغيرثإ.المل 1724095102/09/14 13 محمد رياض
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01913D)المحمدية )البلدية

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: تنغيرثأ. بومالن دادس 1593651405/09/11 40 رشيد والصال
اللغة الفرنسية

05/09/11 11573D)تيفلت )البلدية

ثانوية عثمان بن عفان إقليم: تنغيرثأ.صلح الدين اليوبي

التأهيلية

إقليم: تاونات 1585807302/09/10 30 مهدي النخيلي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 26417N)تاونات )البلدية

إقليم: الناضورطه حسينإقليم: تنغيرثأ.سيدي بويحيى 1593778203/09/11 30 يونس  الصباني
اللغة الفرنسية

03/09/11 12752K)ازغنغان )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: تنغيرثأ.محمد السادس النيف

التأهيلية

إقليم: الرشيدية 1690277503/09/13 28 مكوري  نعيمة
اللغة الفرنسية

03/09/13 09843Y)ارفود )البلدية

إقليم: تنغيرثأ. بومالن دادسإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 1718290203/09/13 28 هنكام عبد المجيد
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 13515P)بو مالن دادس )البلدية

ثانوية موحى وحمو إقليم: تنغيرثأ.يوسف بن تاشفين

التأهيلية

إقليم: بني ملل 1690011103/09/13 20 رشيد محبوب
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 07705Z)بني ملل )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الدهبيإقليم: تنغيرتأ. عسو باسلم 1690438103/09/13 18 زرول عمر
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 15116E)سيدي قاسم )البلدية

عمالة: الرباطدار السلمإقليم: تنغيرثأ.محمد السادس النيف 1722533102/09/14 17 خطوري حسن
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01124W)اليوسفية )المقاطعة
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ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تنغيرثأ. بومالن دادس

التأهيلية

إقليم: تاونات 1099948102/09/14 15 السعدي عبدالغني
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 15944E)تيسة )البلدية

إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيليةإقليم: تنغيرثأ.طارق إبن زياد 1724338302/09/14 15 مصطفى عبيدي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26266Zتيمحضيت

عمالة مقاطعة ابن عربيإقليم: تنغيرثأ.صلح الدين اليوبي

عين الشق

1268312212/09/02 70 رشيد مفتاح
اللغة النجليزية

02/09/09 24952W)عين الشق )المقاطعة

إقليم: ورزازاتثا التأهيلية ابو بكر الصديقإقليم: تنغيرثأ.سيدي بويحيى 1692055103/09/13 28 احدار  عبد  المنعيم
اللغة النجليزية

03/09/13 24086Eترميكت

إقليم: الرشيديةمحمد الخامسإقليم: تنغيرثأ.س,م,بن عبد ا 1401260201/01/06 19 طائعي         مولي 

المصطفى

اللغة النجليزية
02/09/15إلتحاق بالزوجة 09853J)كلميمة )البلدية

إقليم: الرحامنةثانوية السلم التأهيليةإقليم: تنغيرتأ. عسو باسلم 1690306703/09/13 18 فاهيم عبد الحميد
اللغة النجليزية

03/09/13 25514G)ابن جرير )البلدية

ثا.صلح الدين اليوبي إقليم: تنغيرثأ  الشريف الدريسي

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1690918103/09/13 18 محمد ناهض
اللغة النجليزية

03/09/13 21221Rبني وكيل

إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: تنغيرثأ.محمد السادس النيف 1690946203/09/13 18 حامدي محمد
اللغة النجليزية

03/09/13 08736V)سيدي بنور )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: تنغيرثإ. ايت توخسين

باها

1692083603/09/13 18 مصطفى الرايسي
اللغة النجليزية

03/09/13 05372Nبلفاع

إقليم: الرحامنةثانوية السلم التأهيليةإقليم: تنغيرثأ.يوسف بن تاشفين 1724049102/09/14 13 العربي مكاكي
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25514G)ابن جرير )البلدية

إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالرازيإقليم: تنغيرثأ.محمد السادس النيف 1723003102/09/14 12 بنزاكور محمد
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 14639L)سطات )البلدية

عمالة: مكناسبدرإقليم: تنغيرثأ.سيدي بويحيى 1410528106/09/06 62 محمودي   سليمان
الجتماعيات

15/09/08 24761N)مكناس )البلدية

ثإ.معركة وادي 

المخازن

إقليم: الرشيديةالحسن 2 الريصانيإقليم: تنغير 1598357105/09/11 38 عمر زين العابدين
الجتماعيات

04/09/12 09852H مولي علي الشريف

)البلدية(

إقليم: الرشيديةالميرة لل سلمىإقليم: تنغيرثأ.س,م,بن عبد ا 1233380106/09/01 26 الحبيبي عبد العزيز
الجتماعيات

02/09/15 20620M مولي علي الشريف

)البلدية(

إقليم: الرشيديةالحسن الول اوفوسإقليم: تنغيرثأ.محمد السادس النيف 1691745301/01/12 26 عبد العزيز دادا
الجتماعيات

26/09/13 09855Lاوفوس

الثانوية التأهيلية محمد عبد إقليم: تنغيرتأ. عسو باسلم

الرحمان زيطان

إقليم: شفشاون 1689538903/09/13 18 بنعامر يوسف
الجتماعيات

03/09/13 22909Aلغدير

إقليم: تاوريرتثانوية دبدوإقليم: تنغيرثأ.يوسف بن تاشفين 16903801103/09/13 18 محمد الصغير 

المسعودي

الجتماعيات
03/09/13 04803V)دبدو )البلدية

إقليم: ميدلتمولي علي الشريفإقليم: تنغيرثأ.يوسف بن تاشفين 1691335403/09/13 18 عبد الرحيم منصف
الجتماعيات

03/09/13 09844Z)الريش )البلدية
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ثانوية مولي رشيد إقليم: تنغيرثأ.طارق إبن زياد

التأهيلية

إقليم: الرشيدية 1177078206/09/00 16 عماري عبد الفتاح
الجتماعيات

02/09/15 09843Y)ارفود )البلدية

إقليم: تاوريرتثانوية دبدوإقليم: تنغيرثأ  الشريف الدريسي 1690491103/09/13 28 علي بورمضان
الرياضيات

03/09/13 04803V)دبدو )البلدية

عمالة: سللسان الدين إبن الخطيبإقليم: تنغيرثأ  الشريف الدريسي 1690597203/09/13 28 الخيري الكبير
الرياضيات

03/09/13 01295G)تابريكت )المقاطعة

عمالة: المحمديةالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: تنغيرالورود 1691039103/09/13 28 مصطفى المامون
الرياضيات

03/09/13 25582F)المحمدية )البلدية

إقليم: سطاتثانوية ابن عباد التأهيليةإقليم: تنغيرثأ.محمد السادس النيف 1691406103/09/13 28 جايل عبدالكبير
الرياضيات

03/09/13 14643R)سطات )البلدية

إقليم: الناضورالناظورإقليم: تنغيرثأ.طارق إبن زياد 1690499101/09/13 18 عبد الواحد حمدوني
الرياضيات

03/09/13 12750H)الناضور )البلدية

إقليم: تاوريرتالفتحإقليم: تنغيرثأ.محمد السادس النيف 1690503103/09/13 18 مومن  أحمد
الرياضيات

03/09/13 04677H)تاوريرت )البلدية

عمالة مقاطعات ابن الروميإقليم: تنغيرثأ ابو ذر الغفاري

سيدي البرنوصي

1690837103/09/13 18 عزيز شارا
الرياضيات

03/09/13 24940H)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة مقاطعة المصلىإقليم: تنغيرتأ. عسو باسلم

عين الشق

1690848103/09/13 18 نمساوي محمد
الرياضيات

03/09/13 01682C)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي إدريس الولإقليم: تنغيرثأ.محمد السادس النيف

الدار البيضاء أنفا

1691000203/09/13 28 ايت وكرام  مليكة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 01487R)أنفا )المقاطعة

إقليم: شيشاوةثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: تنغيرثأ.يوسف بن تاشفين 16890541303/09/13 18 عصام البويري
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 24198Bسيدي بوزيد الركراكي

إقليم: وادي الذهبالخليجإقليم: تنغيرثأ.محمد السادس النيف 1719586118/09/13 18 الشنيوي  سامية
علوم الحياة 

والرض
18/09/13إلتحاق بالزوج 25638S)الداخلة )البلدية

إقليم: ورزازاتثا ت محمد السادسإقليم: تنغيرثأ.صلح الدين اليوبي 1723354102/09/14 12 إبتسام افروخ
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/14إلتحاق بالزوج 13507F)ورزازات )البلدية

إقليم: الدريوشالثانوية العدادية قسيطةإقليم: تنغيرثأ.سيدي بويحيى 15923001601/03/11 46 عصام بندحو
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 12296Pاتصافت

ثإ.معركة وادي 

المخازن

عمالة: الصخيرات مولي علي الشريفإقليم: تنغير

 - تمارة

1543489202/09/09 42 الكناوي أحمد
الفيزياء والكيمياء

02/09/09إلتحاق بالزوجة 18421X)تمارة )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: تنغيرثأ.طارق إبن زياد

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1689012203/09/13 18 حسن حمريش
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 09358W)العطاوية )البلدية

عمالة مقاطعات إدريس الحارثيإقليم: تنغيرثأ.صلح الدين اليوبي

مولي رشيد

1690912103/09/13 18 منيفي عصام
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01872J)سيدي عثمان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: تنغيرثأ.يوسف بن تاشفين

المرنيسي

عمالة: مراكش 1719582218/09/13 18 عبد الغني المداني
الفيزياء والكيمياء

24/10/13إلتحاق بالزوجة 26729C)المنارة )المقاطعة
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عمالة مقاطعة ابن زيدونإقليم: تنغيرثأ.يوسف بن تاشفين

عين الشق

1722949102/09/14 12 اسماعيل أيت 

الراجل

الفيزياء والكيمياء
02/09/14إلتحاق بالزوجة 01683D)عين الشق )المقاطعة

إقليم: وزانابن ياسينإقليم: تنغيرثأ.عبد ا بن حساين 1723507202/09/14 12 محمد الشبلي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26015B)وزان )البلدية

عمالة: طنجة - عبد المومن الموحديإقليم: تنغيرثأ.عبد ا بن حساين

أصيل

1723508302/09/14 12 رضا المساري
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة

إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: تنغيرثأ.محمد السادس النيف

سليمان

1445413206/02/08 64 ديوان حميد
التربية السلمية

06/02/08 11202A)سيدي سليمان )البلدية

إقليم: الرشيديةالحسن الول اوفوسإقليم: تنغيرثأ. بومالن دادس 1543144502/09/09 52 ابراهيم ارزيقي
التربية السلمية

02/09/09 09855Lاوفوس

إقليم: الرشيديةالحسن 2 الريصانيإقليم: تنغيرثأ.صلح الدين اليوبي 1504206305/09/08 50 نجيب رشيد
التربية السلمية

31/12/10 09852H مولي علي الشريف

)البلدية(

إقليم: ميدلتزايدةإقليم: تنغيرثأ.عبد الكريم الخطابي 1445026602/01/08 48 قدوري مصطفى
التربية السلمية

05/09/11 18476Gزايدة

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: تنغيرثأ. بومالن دادس

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1679090701/03/11 40 أنوار امريش
التربية السلمية

03/09/13 07696Pسيدي عيسى بن علي

إقليم: ورزازاتثا التأهيلية الرازيإقليم: تنغيرثإ ايت يدير 1154562116/09/99 26 الحسين  واهروش
التربية السلمية

02/09/15 21895Y)تازناخت )البلدية

إقليم: ورزازاتثا التأهيلية المام مالكإقليم: تنغيرثإ. المدون 1367650107/09/04 26 اليوسفي فيصل
التربية السلمية

02/09/15 26257Pترميكت

إقليم: الرشيديةالحسن الثاني تنجدادإقليم: تنغيرثأ ابو ذر الغفاري 1689869103/09/13 28 حكيم ازطاطو
التربية البدنية

03/09/13 09854K)تنجداد )البلدية

إقليم: تنغيرثإ ايت يديرإقليم: تنغيرثأ.يوسف بن تاشفين 1409889506/09/06 42 اغراز عبد العزيز
المعلوميات

03/09/13 24846Fأيت سدرات الجبل السفلى

ثانوية محمد الرافعي إقليم: تنغيرالورود

التأهيلية

إقليم: الجديدة 91108116/09/95 50 شادلي يوسف
الفلسفة

03/09/13 08703J)الجديدة )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: تنغيرثأ.سيدي بويحيى

الخوارزمي

عمالة: مراكش 1546414101/01/10 42 لطيفة تخوشة
الفلسفة

01/01/10 20647S)المنارة )المقاطعة

إقليم: الرشيديةحماد او باحدوإقليم: تنغيرثأ.عبد ا بن حساين 238852217/09/84 26 علي اتخامت
الفلسفة

01/09/15 23382Pملعب

إقليم: ورزازاتثا ت محمد السادسإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 59058116/09/94 122 ايت الحاج عمر
الجتماعيات

16/09/96أقدمية 20 سنة 13507F)ورزازات )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: زاكورةم.م تمزموط

الدين اليوبي

عمالة: مراكش 1264941212/09/02 74 ابراهيم بومسهول
الفلسفة

05/09/07 02653H)المنارة )المقاطعة

إقليم: بولمانتيشوكتإقليم: زاكورةثأ. المجد 15922501101/03/11 46 محمد حسناوي
اللغة العربية

01/03/11 08051A)بولمان )البلدية
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إقليم: زاكورةثا. الرازيإقليم: زاكورةثأ. المسيرة 1586115102/09/10 28 محمد الصالح 

العدناني

اللغة العربية
03/09/13 24242Zتينزولين

إقليم: الرحامنةثانوية لبريكيين العداديةإقليم: زاكورةثأ. بوزروال 16890751303/09/13 28 حميد المساوي
اللغة العربية

03/09/13 24258Sلبريكيين

إقليم: الرشيديةالحسن الثاني تنجدادإقليم: زاكورةثا. عثمان بن عفان 1691508903/09/13 28 ابراهيم الهزاوي
اللغة العربية

03/09/13 09854K)تنجداد )البلدية

إقليم: ميدلتالبحيرةإقليم: زاكورةثا. اولد يحيى لكراير 1691519503/09/13 28 محمد الحجوي
اللغة العربية

03/09/13 18477Hايتزر

 ثانوية  سيدي رحال إقليم: زاكورةثا. أيت ولل العدادية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1692478703/09/13 28 لشكر محمد
اللغة العربية

03/09/13 18677A)سيدي رحال )البلدية

إقليم: وزانمصمودةإقليم: زاكورةثا. عمر بن الخطاب 1691514203/09/13 18 عمار الوكيلي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 26441Pمصمودة

إقليم: سيدي قاسمثانوية مولي رشيدإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 17180611503/09/13 18 المهدي الراوي
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

عمالة: سلالعلمة محمد الصبيحيإقليم: زاكورةثا. الرازي 1719596418/09/13 18 سعاد أمزوز
اللغة العربية

18/09/13إلتحاق بالزوج 01296H)تابريكت )المقاطعة

إقليم: بني مللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: زاكورةثا. عمر بن الخطاب 1723134102/09/14 14 احمد الرافعي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26231L)بني ملل )البلدية

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحتإقليم: زاكورةثأ. المحاميد الجديدة 1724098202/09/14 14 ايت مالك عبد 

الرحمان

اللغة العربية
02/09/14إلتحاق بالزوجة 25059Mتمصلوحت

ثا. مولي المهدي 

الصالحي

إقليم: بني مللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: زاكورة 1723130202/09/14 13 عادل الحدان
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26231L)بني ملل )البلدية

إقليم: ورزازاتثا التأهيلية ابي القاسمإقليم: زاكورةم.م تسركات 1401941406/09/06 64 محمد مسافر
اللغة الفرنسية

05/09/09 13510Jسكورة أهل الوسط

الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورةثأ. سيدي أحمد بناصر

المنصورية

إقليم: بنسليمان 1546767201/01/10 52 محمد عزوزي
اللغة الفرنسية

01/01/10 25208Z)المنصورية )البلدية

ثانوية سيدي المخفي إقليم: زاكورةثا. تغبالت

العدادية

إقليم: تاونات 1690016303/09/13 28 محمد وزا ني  

تهامي

اللغة الفرنسية
03/09/13 20039Fسيدي المخفي

إقليم: النواصرتوفيق الحكيمإقليم: زاكورةثا. ابن سينا 1690718603/09/13 28 نورالدين الهاشمي
اللغة الفرنسية

03/09/13 23803X)النواصر )البلدية

إقليم: الرشيديةالميرة لل سلمىإقليم: زاكورةثا. صلح الدين اليوبي 1691539403/09/13 28 يوسف العداوي
اللغة الفرنسية

03/09/13 20620M مولي علي الشريف

)البلدية(

عمالة مقاطعات زينب النفزاويةإقليم: زاكورةثا. سيدي صالح

سيدي البرنوصي

16894621103/09/13 18 محمد حمزات
اللغة الفرنسية

03/09/13 24943L)سيدي مومن )المقاطعة

إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحةإقليم: زاكورةثا. عمر بن الخطاب 1689466103/09/13 18 بنعيسى بالكناوية
اللغة الفرنسية

03/09/13 26325Nاسطيحة
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إقليم: الناضورحسان بن ثابتإقليم: زاكورةثأ. سيدي أحمد بناصر 1690406603/09/13 18 محمد بوكرع
اللغة الفرنسية

03/09/13 12751J)زايو )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية الدشرة التأهيليةإقليم: زاكورةثأ. المسيرة

 السراغنة

16904091203/09/13 18 محمد العمراوي
اللغة الفرنسية

03/09/13 09349Lالدشرة

إقليم: تاوريرتصلح الدين اليوبيإقليم: زاكورةثا. عثمان بن عفان 1690424703/09/13 18 سمير حدو
اللغة الفرنسية

03/09/13 04678J)تاوريرت )البلدية

إقليم: الخميساتالمير مولي رشيدإقليم: زاكورةثأ. المسيرة 16907311103/09/13 18 محمد شاكر كروم
اللغة الفرنسية

03/09/13 11581Mتيداس

عمالة: سللسان الدين إبن الخطيبإقليم: زاكورةثا. الرازي 1690743603/09/13 18  الجيللي قيس
اللغة الفرنسية

03/09/13 01295G)تابريكت )المقاطعة

إقليم: الدريوشثا. مولي اسماعيلإقليم: زاكورةثا. صلح الدين اليوبي 1724506502/09/14 14 محمد لمجون
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 21555D)الدريوش )البلدية

ثانوية المام البخاري إقليم: زاكورةثا. اولد يحيى لكراير

التأهيلية

إقليم: تاونات 1212530402/09/14 12 محمد  لطفي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26733Gامكانسة

إقليم: ورزازاتثا ت محمد السادسإقليم: زاكورةثا. ادريس الول 1587150101/01/10 42 عمر بادو
اللغة النجليزية

01/01/10 13507F)ورزازات )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: زاكورةثا. سيدي صالح

التأهيلية

إقليم: الجديدة 1687162204/09/12 34 عبد الحق ميارة
اللغة النجليزية

04/09/12 08700F)أزمور )البلدية

إقليم: الحوزثانوية الشويطر التأهيليةإقليم: زاكورةثأ. المسيرة 1690302903/09/13 28 توفيق المساوي
اللغة النجليزية

03/09/13 26643Jسيدي عبد ا غيات

إقليم: زاكورةثا. الرازيإقليم: زاكورةثإ. المام مالك 1692372103/09/13 28 عبد السلم حرتوق
اللغة النجليزية

03/09/13 24242Zتينزولين

إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: زاكورةثا. بن مهدي الجراري 1689104103/09/13 18 رضوان كسوات
اللغة النجليزية

03/09/13 11575F)الخميسات )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: زاكورةثا. عثمان بن عفان

باها

1689142503/09/13 18 يوسف الصوصي 

العلوي

اللغة النجليزية
03/09/13 05372Nبلفاع

 ثانوية المام الغزالي إقليم: زاكورةثا. صلح الدين اليوبي

التأهيلية

إقليم: سيدي بنور 1690318103/09/13 18 نور الدين صابر
اللغة النجليزية

03/09/13 08737W)سيدي بنور )البلدية

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الزهرإقليم: زاكورةثأ. بوزروال

سيدي البرنوصي

1690929103/09/13 18 ياسين الرامي
اللغة النجليزية

03/09/13 23764E)سيدي مومن )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. خميس إداوكنظيفإقليم: زاكورةثا. مزكيطة العدادية

باها

16920611203/09/13 18 سعيد اسوام
اللغة النجليزية

03/09/13 05373Pإدا وكنظيف

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: زاكورةثا. سيدي صالح

باها

16920751103/09/13 18 عبدا لبيب
اللغة النجليزية

03/09/13 26241Xأيت عميرة

إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: زاكورةثا. نصراط العدادية 1692365103/09/13 18 زكرياء داوسي
اللغة النجليزية

03/09/13 17294Xأولد عيسى
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إقليم: العرائشالمنصور الدهبيإقليم: زاكورةثأ. المجد 1722049102/09/14 12 محمد بوكنيفي
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 05976V)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: زاكورةثا. ابن سينا

نصير

عمالة: مراكش 1724072402/09/14 12 كوزين محمد
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: زاكورةثأ. سيدي أحمد بناصر 1543943202/09/09 42 عادل  لشير
الجتماعيات

02/09/09 15129Uاولد نوال

إقليم: ورزازاتثا ت محمد السادسإقليم: زاكورةثأ. سيدي أحمد بناصر 1593737105/09/11 30 محمد صديقي
الجتماعيات

05/09/11 13507F)ورزازات )البلدية

إقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسينإقليم: زاكورةثا. عمر بن الخطاب 1689181303/09/13 28 احمد اهدون
الجتماعيات

03/09/13 25870Uمجي

إقليم: زاكورةثأ. سيدي أحمد بناصرإقليم: زاكورةثا. عمر بن الخطاب 1689194103/09/13 28 خالد الزوين
الجتماعيات

03/09/13 13513M)زاكورة )البلدية

إقليم: الخميساتفاطمة الزهراءإقليم: زاكورةثا. تغبالت 1689470303/09/13 28 محمد نجيم
الجتماعيات

03/09/13 11568Yازحيليكة

إقليم: سيدي قاسمثانوية مولي رشيدإقليم: زاكورةثأ. المجد 16896171003/09/13 28 معاد لمغاري
الجتماعيات

03/09/13 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: زاكورةثا. الجاحظ 1691326103/09/13 28 الخلفة الملكي 

علوي

الجتماعيات
03/09/13 11981X)مريرت )البلدية

عمالة: الرباطابن بطوطةإقليم: زاكورةثا. صلح الدين اليوبي 16894551203/09/13 18 رضوان اباحني
الجتماعيات

03/09/13 01127Z)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: مكناسالمولى اسماعيلإقليم: زاكورةثا. تغبالت 1689463103/09/13 18 بن عشا سعيد
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 03947P)مكناس )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطينإقليم: زاكورةثأ. المحاميد الجديدة 16896001103/09/13 18 حسن كزالي
الجتماعيات

03/09/13 25525U)جرف الملحة )البلدية

إقليم: وزانسيدي بوصبرإقليم: زاكورةثا. عثمان بن عفان 16896341303/09/13 18 جواد المسعودي
الجتماعيات

03/09/13 26440Nسيدي بوصبر

إقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيليةإقليم: زاكورةثا. سيدي صالح 1690119303/09/13 18 المهدي العطار
الجتماعيات

03/09/13 21797Sعين عائشة

إقليم: وزانسيدي بوصبرإقليم: زاكورةثا. عمر بن الخطاب 16901221603/09/13 18 رشيد بوخريص
الجتماعيات

03/09/13 26440Nسيدي بوصبر

الثانوية التاهيلية عين إقليم: زاكورةثأ. المسيرة

حرودة

عمالة: المحمدية 1689336103/09/13 28 عبد الهادي رشيدي
الرياضيات

03/09/13 01762P)عين حرودة )البلدية

إقليم: العرائشالثانوية التاهيلية السعادةإقليم: زاكورةثأ. سيدي أحمد بناصر 1689332403/09/13 18 اغبالو اناس
الرياضيات

03/09/13 26674T)القصر الكبير )البلدية

عمالة: طنجة - المام الغزاليإقليم: زاكورةثأ. المسيرة

أصيل

1689377103/09/13 18 يوسف القريشي
الرياضيات

03/09/13 25312M)بني مكادة )المقاطعة
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التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: الناضورالشريف محمد أمزيانإقليم: زاكورةثا. عمر بن الخطاب 1690500103/09/13 18 عبد الحفيظ لقصير
الرياضيات

03/09/13 12730L)الناضور )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: زاكورةثا. ادريس الول 1691400203/09/13 18 التهامي الشرقي
الرياضيات

03/09/13 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

عمالة مقاطعة ابن حزمإقليم: زاكورةثا. تفتشنا العدادية

الحي الحسني

1692440103/09/13 18 عمار بدر الدين
الرياضيات

03/09/13 26418P)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الملإقليم: زاكورةثا. ابن رشد العدادية

وتنان

1692441103/09/13 18 هويام عوان
الرياضيات

03/09/13 25077G)اكادير )البلدية

 ثانوية المام الغزالي إقليم: زاكورةثا. بن مهدي الجراري

التأهيلية

إقليم: سيدي بنور 1721978102/09/14 12 يوسف ارحو
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 08737W)سيدي بنور )البلدية

إقليم: وزانمقريصاتإقليم: زاكورةثأ. سيدي أحمد بناصر 16790381601/03/11 36 محمد المهداوي
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 25791Hمقريصات

إقليم: الرحامنةثانوية لبريكيين العداديةإقليم: زاكورةثا. عمر بن الخطاب 16890321303/09/13 28 مصطفى جودية
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 24258Sلبريكيين

ثا. مولي المهدي 

الصالحي

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: زاكورة

العربي

إقليم: برشيد 1689053103/09/13 28 نور الدين الخلدوني
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 24785P)حد السوالم )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: زاكورةثا. عمر بن الخطاب

باها

17195841330/10/13 28 شروق جماد
علوم الحياة 

والرض
30/10/13 26241Xأيت عميرة

إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العداديةإقليم: زاكورةثأ. المحاميد الجديدة 16898941103/09/13 18 محمد شبايبي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 24410Gاجبابرة

إقليم: النواصرعلل بن عبد اإقليم: زاكورةثأ. المحاميد الجديدة 1690561803/09/13 18 بدر اميد
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 18573M)النواصر )البلدية

عمالة: فاسبنسودةإقليم: زاكورةثا. اولد يحيى لكراير 1723920102/09/14 13 عادل   صقال
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن ثانوية التغناري التأهيليةإقليم: زاكورةثأ. سيدي أحمد بناصر

صالح

1691074202/09/13 18 عادل الرامي
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/13 07692K)الفقيه بن صالح )البلدية

إقليم: زاكورةثأ. سيدي أحمد بناصرإقليم: زاكورةم.م تنكامت 1716806103/09/13 18 ايت خويا ابراهيم
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 13513M)زاكورة )البلدية

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية إبن رشدإقليم: زاكورةم.م اغلل 1718322403/09/13 18 مريم هزوا
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13إلتحاق بالزوج 14645T)برشيد )البلدية

الثانوية التقنية القصر إقليم: زاكورةثا. صلح الدين اليوبي

الصغير

إقليم: فحص - 

انجرة

15437281302/09/09 52 هشام حدجيين
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 26426Yالقصر الصغير

الثانوية التأهيلية عمر إقليم: زاكورةثا. الرازي

المختار

عمالة: المحمدية 16909051103/09/13 28 سعيد زلماط
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25583Gسيدي موسى المجدوب

عمالة مقاطعة ابن زيدونإقليم: زاكورةثا. بن مهدي الجراري

عين الشق

1690910503/09/13 28 يوسف غاندي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01683D)عين الشق )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: الصويرةمحمد الخامسإقليم: زاكورةثأ. بوزروال 16890091303/09/13 18 اشرف هرومتي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 10402F)الصويرة )البلدية

ثانوية الحسن الول إقليم: زاكورةثا. عمر بن الخطاب

التأهيلية

إقليم: أزيلل 16895231203/09/13 18 مراد السبعي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 07286Uتاكلفت

الثانوية العدادية اولد إقليم: زاكورةثا. سيدي عمرو

زيدان

إقليم: برشيد 16904861303/09/13 18 رضوان جوالي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 24792Xأولد زيدان

إقليم: خريبكةابن  طفيلإقليم: زاكورةثأ. المسيرة 1690903103/09/13 18 محمد السربوتي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 12263D)وادي زم )البلدية

إقليم: الرحامنةثانوية الصخور التأهيليةإقليم: زاكورةثا. سيدي عمرو 16909041003/09/13 18 سعيد الحرشي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 09362Aصخور الرحامنة

إقليم: تاوناتثانوية خللفة العداديةإقليم: زاكورةثا. بن مهدي الجراري 15858461602/09/10 46 عبد السلم العزوزي
التربية السلمية

02/09/10 22682Dاخللفة

إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: زاكورةثا. الرازي 1585997202/09/10 46 محمد بوماوس
التربية السلمية

02/09/10 17291Uلكفيفات

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: زاكورةثا. عثمان بن عفان

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1690327603/09/13 28 حسن ايت عبل
التربية السلمية

03/09/13 09358W)العطاوية )البلدية

إقليم: الصويرةمحمد الخامسإقليم: زاكورةثا. عمر بن الخطاب 16903471103/09/13 28 جمال دلم
التربية السلمية

03/09/13 10402F)الصويرة )البلدية

إقليم: النواصراولد صالحإقليم: زاكورةثا. ادريس الول 1690359103/09/13 28 محمد حيان
التربية السلمية

03/09/13 24346Mأولد صالح

عمالة مقاطعات المام البخاريإقليم: زاكورةثا. تغبالت

الدار البيضاء أنفا

16903631003/09/13 18 عبد العظيم خربوش
التربية السلمية

03/09/13 01493X)المعاريف )المقاطعة

إقليم: ورزازاتثا التأهيلية ابو بكر الصديقإقليم: زاكورةثأ. المسيرة 1689814203/09/13 28  عبد العزيز جرير
التربية البدنية

03/09/13 24086Eترميكت

إقليم: الدريوشثانوية الكنديإقليم: زاكورةثا. بن مهدي الجراري 16898161603/09/13 28 خالد دحماني
التربية البدنية

03/09/13 26053Tدار الكبداني

إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: زاكورةثا. ادريس الول 1689835103/09/13 28 عبد الرحمان الحجام
التربية البدنية

03/09/13 15115D)دار الكداري )البلدية

إقليم: فحص - الجوامعةإقليم: زاكورةثا. أيت ولل العدادية

انجرة

16853641303/09/13 18 الدراز رضوان
التربية البدنية

03/09/13 25253Yاجوامعة

عمالة مقاطعات طه حسينإقليم: زاكورةثا. عثمان بن عفان

ابن مسيك

1689670603/09/13 18 عمر بوسة
التربية البدنية

03/09/13 26238U)سباتة )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن ثانوية التغناري التأهيليةإقليم: زاكورةثأ. سيدي أحمد بناصر

صالح

1689688103/09/13 18 عبدالواحد الشيكر
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 07692K)الفقيه بن صالح )البلدية

ثا. مولي المهدي 

الصالحي

إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: زاكورة 1689785703/09/13 18 زينون جمال
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 26734Hعين لكداح
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: الرشيديةالحسن الول اوفوسإقليم: زاكورةثا. عثمان بن عفان 1436831302/09/14 14 مليكي مولي عمر
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 09855Lاوفوس

ثانوية المام البخاري إقليم: زاكورةثأ. بوزروال

التأهيلية

إقليم: تاونات 1691142803/09/13 28 عصام جعفر
المعلوميات

03/09/13 26733Gامكانسة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: زاكورةثا. سيدي صالح

باها

1692049903/09/13 28 أسامة احرايف
المعلوميات

03/09/13 26241Xأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. العربي  البنايإقليم: زاكورةثا. سيدي صالح

باها

16849811303/09/13 18 كريمة بوزلماض
المعلوميات

16/09/13 05376Tسيدي وساي

إقليم: تازةالصنوبرإقليم: زاكورةثا. عمر بن الخطاب 16899101703/09/13 18 يونس عبد المولى
المعلوميات

03/09/13 24866Cبوشفاعة

إقليم: تازةالنصرإقليم: زاكورةثا. عثمان بن عفان 1723888502/09/14 13 نوفل الشواي
المعلوميات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25503Vامسيلة

إقليم: الناضورمحمد الخامسإقليم: زاكورةثا. ابن سينا 1723890102/09/14 12 عمر شعايب
المعلوميات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 12759T)الناضور )البلدية

إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: زاكورةثا. صلح الدين اليوبي 1585902102/09/10 46 مصطفى بلخيري
الفلسفة

02/09/10 11981X)مريرت )البلدية

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: زاكورةثأ. سيدي أحمد بناصر 1586503102/09/10 36 حقي عبد العزيز
الفلسفة

02/09/10 03789T)أيت أورير )البلدية

إقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيليةإقليم: زاكورةثا. الجاحظ 1599190105/09/11 30 محمد الشريف
الفلسفة

05/09/11 26422Uبني عياط

عمالة مقاطعات الكنديإقليم: زاكورةثا. الخوارزمي

ابن مسيك

1690878403/09/13 28 عبد الرحيم الوالي
الفلسفة

03/09/13 01877P)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعة المصلىإقليم: زاكورةثا. الرازي

عين الشق

1690884103/09/13 28 سعيد لهنا
الفلسفة

03/09/13 01682C)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن الهيثمإقليم: زاكورةثا. اولد يحيى لكراير

سيدي البرنوصي

1690894103/09/13 28 نبيل اليطراوي
الفلسفة

03/09/13 06530X)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: زاكورةثأ. المسيرة

تاشفين

عمالة: مراكش 1593588105/09/11 26 عبد اللطيف مونافي
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوجة 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات حسان بن تابثإقليم: زاكورةثا. ابن سينا

سيدي البرنوصي

1690874103/09/13 18 مصطفى ايت همو
الفلسفة

03/09/13 23766G)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن الروميإقليم: زاكورةثا. سيدي عمرو

سيدي البرنوصي

1691492203/09/13 18 حسن الدريسي
الفلسفة

03/09/13 24940H)سيدي البرنوصي )المقاطعة

إقليم: زاكورةثأ. المسيرةإقليم: زاكورةثا. بن مهدي الجراري 1236599106/09/01 16 المزواري سعيد
الفلسفة

02/09/15 26034X)زاكورة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

09

 ثانوية محمد  

الدرفوفي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: الرباطالحسن الثاني 1277242107/09/04 75 فدوى اجمولة
اللغة العربية

07/09/04إلتحاق بالزوج 01120S)حسان )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد

وتنان

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية

إقليم: تاونات 16791351601/03/11 34 سلمة لعماري
اللغة العربية

03/09/13 26733Gامكانسة

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرض

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال

وتنان

1156562116/09/99 94 محند تسمحت
التربية السلمية

04/09/02أقدمية 12 سنة 22754G)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنس

وتنان

عمالة: إنزكان ايت ثأ.محمد البقالي

ملول

1264542222/09/02 90 عمر بنيوي
العلوم القتصادية 

والتدبير
04/09/03أقدمية 12 سنة 05115J)أيت ملول )البلدية

م.م طارق بن 

زياد-لــوضـا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجدير

وتنان

1264898104/09/02 90 محمد بوقير
التربية السلمية

22/09/03أقدمية 12 سنة 25818M)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاك

وتنان

إقليم: تنغيرثأ.صلح الدين اليوبي 1264025504/09/02 82 محمد عزيزي
العلوم القتصادية 

والتدبير
06/09/03أقدمية 12 سنة 20772C)تنغير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا اعدادية الزيتون

وتنان

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

1589698702/09/10 34 حسن حيا
اللغة الفرنسية

03/09/13 25891Sتمسية

عمالة: أكادير  إدا اعدادية الزيتون

وتنان

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

1688945103/09/13 19 ليلى انحايلة
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير

وتنان

عمالة: سل أحمد الحنصالي 1546550101/01/10 36 شاين مصطفى
الرياضيات

03/09/13 24716P)العيايدة )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا اعدادية الزيتون

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني

وتنان

1599483105/09/11 32 خالد الحراش
الرياضيات

03/09/13 05027N)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير

وتنان

عمالة مقاطعات ابن منظور

سيدي البرنوصي

1546517101/01/10 30 الزاهر عبد الرحيم
الرياضيات

04/09/12 01760M)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا اعدادية الزيتون

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير

وتنان

1596717118/11/11 22 محمد بدر الدين 

الوزاني

الرياضيات
03/09/13 23965Yأورير

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد

وتنان

عمالة: فاسمولي سليمان 1586684102/09/10 21 وفاء المساق
الرياضيات

03/09/14إلتحاق بالزوج 01980B)أكدال )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير

وتنان

إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل 1599652605/09/11 32 أسامة هموش
التربية البدنية

03/09/13 25353Gتفتاشت

عمالة: أكادير  إدا اعدادية الزيتون

وتنان

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

1689805103/09/13 19 مرية  الكريمي
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوج 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد

وتنان

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيام

ملول

1156755116/09/99 80 رشيد بولوي
الفلسفة

18/09/12 05114H)الدشيرة الجهادية )البلدية

ثانوية سيدي الحاج 

سعيد

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيلية 1504125105/09/08 48 خليل لعسيلي
الفلسفة

05/09/08 26734Hعين لكداح
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عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج

وتنان

إقليم: العرائشالمنصور الدهبي 1596616118/11/11 40 يوسف العسري
الفلسفة

09/12/11 05976V)القصر الكبير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسيــس-أنسيس

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن ماجة

وتنان

749576116/09/93 36 عبدالرحمان محفوظ
الفلسفة

02/09/10 21229Z)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج

وتنان

عمالة: أكادير  إدا اعدادية احمد شوقي

وتنان

1503541305/09/08 28 حفيظ ايتسي علي
الفلسفة

03/09/13 22756J)اكادير )البلدية

ثانوية يوسف بن 

تاشفين

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

إقليم: تطوانالمام الغزالي 1689639103/09/13 28 بلفقيه رشيد
الفنون التطبيقية

03/09/13 05675T)تطوان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية بدرإقليم: شتوكة آيت باهام.م الخنساء

وتنان

1049656116/09/96 102 علي بن أحمد
التربية السلمية

09/10/04أقدمية 12 سنة 18744Y)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة

ملول

1175621506/09/00 96 مولي كمال الوزاني
التربية السلمية

05/09/03أقدمية 12 سنة 25997G)القليعة )البلدية

عمالة: مكناسالخوارزميإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل 1439223413/02/07 70 محمد ودغيري
اللغة العربية

13/02/07 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

ملول

1719477103/09/13 28  بلحوس فاطمة 

الزهراء

اللغة العربية
03/09/13 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة مقاطعات المختار السوسيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

مولي رشيد

1689083103/09/13 18 عبد المجيد صدار
اللغة العربية

03/09/13 01873K)سيدي عثمان )المقاطعة

إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي 1045936116/09/96 16 عبدالكبير هيصاوي
اللغة العربية

02/09/15 14636H)لولد )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الصفاءإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

ملول

1722841102/09/14 12 ايت المودن سعيد
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25586K)أيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا اعدادية احمد شوقيإقليم: شتوكة آيت باهام.م علل توعمال

وتنان

1114708116/09/97 96 سكينة وردة العلوي
اللغة الفرنسية

10/09/01أقدمية 12 سنة 22756J)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  إبن تيمية

ملول

1178700206/09/00 90 عبد العزيز 

اومرزوك

اللغة الفرنسية
15/09/03أقدمية 12 سنة 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المتنبيإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام البخاري

وتنان

1156803116/09/99 86 محمد الصليح
الفلسفة

22/07/11أقدمية 12 سنة 05011W)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء

ملول

1546301201/01/10 52 منى اصراري
اللغة الفرنسية

01/01/10 20002R)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. إبن زهر

باها

1503773505/09/08 48 خديجة العدلوني
اللغة الفرنسية

05/09/08 24253Lسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت الثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس

باها

1546507101/01/10 44 الحسن بوبري
اللغة الفرنسية

02/09/14 26538V)بيوكرة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــجإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء

وتنان

1546285101/01/10 42 نعيمة الخال
اللغة الفرنسية

01/01/10إلتحاق بالزوج 05028P)اكادير )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المرابطين

ملول

1546759101/01/10 36 محمد الكطابي
اللغة الفرنسية

03/09/13 25997G)القليعة )البلدية

إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها 1546406101/01/10 26 ناصري محمد
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 17300D)أولد تايمة )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها 1689512403/09/13 18 رشيدة الجعفري
اللغة الفرنسية

03/09/13 15122L)احد كورت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن ماجةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

وتنان

1724134102/09/14 15 عائشة اباكي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 21229Z)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابو العباس السبتيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

وتنان

1722580102/09/14 14 صفية ناس لحسن
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 21230A)اكادير )البلدية

م.ثإ سيدي الحاج 

الحبيب

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن محمد الخياطإقليم: شتوكة آيت باها

ملول

1309191105/09/03 66 زكرياء جمعتي
اللغة النجليزية

07/09/05 05112F)انزكان )البلدية

الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

الدريسي

إقليم: بنسليمان 1410170106/09/06 54 الدراوي عمرو
اللغة النجليزية

02/09/10 07853K)بنسليمان )البلدية

عمالة مقاطعات الحسن الثانيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين

ابن مسيك

1546306101/01/10 43 بوسوك حنان
اللغة النجليزية

01/01/10إلتحاق بالزوج 01875M)سباتة )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أوريرإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المرابطين

وتنان

1599088305/09/11 30 الحسن  بوكموا
الجتماعيات

05/09/11 23965Yأورير

عمالة: فاسالدارسةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي 1691298103/09/13 18 العلمي علي
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 02247S)زواغة )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المتنبيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. إبن زهر

وتنان

1546294101/01/10 48 عبد ا  امريبط
الرياضيات

06/09/11 05011W)اكادير )البلدية

ثانوية محمد السادس إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

التأهيلية التقنية

إقليم: أزيلل 1599466105/09/11 40 العثماني رشيد
الرياضيات

05/09/11 25007F)أزيلل )البلدية

عمالة مقاطعة عبدالخالق الطريسإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء

عين الشق

1599307105/09/11 30 نبيل البداوي
الرياضيات

05/09/11 18123Y)عين الشق )المقاطعة

إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس 1688964903/09/13 28 حميد سعدوي
الرياضيات

02/09/14 07708C)زاوية الشيخ )البلدية

إقليم: آسفيابن مولي الحاجإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها 1688997103/09/13 28 امينة محداد
الرياضيات

03/09/13 25089V)آسفي )البلدية

عمالة: المحمديةابن ياسينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها 1690857403/09/13 28 عبد المغيث 

المسكيني

الرياضيات
03/09/13 01914E)المحمدية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس

ملول

1152662216/09/99 26  محمد السرغني
الرياضيات

02/09/15 05111E)انزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا اعدادية علي بن أبي طالبإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المرابطين

وتنان

1156540116/09/99 16 فاطمة عضيم
الرياضيات

02/09/15 23967Aالدراركة
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إقليم: قلعة ثانوية اشطيبة العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

 السراغنة

16890301103/09/13 18   حياني  ثورية
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25452Pالشطيبة

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1503528105/09/08 58 أيت الحاج عبد 

العزيز

الفيزياء والكيمياء
05/09/08 09358W)العطاوية )البلدية

عمالة مقاطعات ابن الروميإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين

سيدي البرنوصي

1591080226/07/10 46 حسن  زروق
الفيزياء والكيمياء

26/07/10 24940H)سيدي البرنوصي )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن ثانوية الخوارزميإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

صالح

1542617206/04/09 40 النصاري بوشرى
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

الثانوية التأهيلية التقنية إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

أنوال

عمالة مقاطعة 

عين الشق

1679082101/03/11 36 حكيم  النوح
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 25784A)عين الشق )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابو العباس السبتيإقليم: شتوكة آيت باهام.م التقدم

وتنان

1156887316/09/99 98 جمال أبو العباس
التربية السلمية

16/09/01أقدمية 12 سنة 21230A)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

الزرقطوني

إقليم: شفشاون 16791461601/01/12 40 عبد الجبار مصطفى
التربية السلمية

01/01/12 21606Jبني رزين

عمالة: الرباطالمالقيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي 1593409505/09/11 31 كويسة أمينة
التربية السلمية

05/09/11إلتحاق بالزوج 01123V)حسان )المقاطعة

إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الجولن 1723924802/09/14 14 الزهراء أدواب
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوج 17300D)أولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمدانيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. إبن زهر

ملول

1284590107/09/05 76 ياسين بندياب
التربية البدنية

07/09/05 25022X)أيت ملول )البلدية

الثانوية العدادية المختار إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

السوسي

عمالة: مراكش 1505820205/09/08 42 المكوري عزيز
التربية البدنية

03/10/11إلتحاق بالزوجة 02630H)المنارة )المقاطعة

إقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. إبن زهر 1585695102/09/10 38 أسامة أعراب
التربية البدنية

04/09/12 26247D)جرادة )البلدية

عمالة: طنجة - وادي الذهبإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

أصيل

1689847703/09/13 28 تقي ا بنيوسف
التربية البدنية

03/09/13 15363Y)اصيلة )البلدية

إقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة 1689870403/09/13 28 العزري ياسين
التربية البدنية

03/09/13 22681Cعين مديونة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجدإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس

وتنان

1235807106/09/01 26 جمال دوس
التربية البدنية

02/09/15 25820P)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن 

سينا

عمالة: أكادير  إدا اعدادية احمد شوقيإقليم: شتوكة آيت باها

وتنان

1544536402/09/09 26 شفيق الحسن
التربية البدنية

03/09/13 22756J)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين

ملول

1503530205/09/08 28 عبد ا  أيت الولي
المعلوميات

03/09/13 05111E)انزكان )البلدية

إقليم: الخميساتمحمد بلحسن الوزانيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس 1586784502/09/10 46 عاصم منادي 

ادريسي

الفلسفة
02/09/10 19265P)الخميسات )البلدية
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الثانوية التأهيلية ابن 

سينا

إقليم: العرائشالليكسوسإقليم: شتوكة آيت باها 15867861302/09/10 36 اسامة موساوي
الفلسفة

02/09/10 26243Zالساحل

إقليم: سيدي قاسمثانوي محمد الزرقطونيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس 1586080305/09/11 30 ادباب معاد
الفلسفة

05/09/14 15106U)جرف الملحة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت الثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء

باها

1596611109/12/11 22 الحسين أبيضار
الفلسفة

03/09/13 26538V)بيوكرة )البلدية

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد حريزإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. إبن زهر 1585901102/09/10 18 جواد بالكامل
الفلسفة

03/09/13 14640M)برشيد )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمد

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن محمد الخياط

ملول

974718115/10/81 136 أمينة البطولي
اللغة العربية

16/09/89أقدمية 20 سنة 05112F)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسين

ملول

عمالة: الرباطدار السلم 1181880103/07/00 72 توقني فاطمة
اللغة العربية

07/09/05 01124W)اليوسفية )المقاطعة

ثأ.الحسن بن محمد 

الخياط

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: فاسعبد الكريم الداودي 1542660506/04/09 49 فائزة عليلو
اللغة العربية

06/04/09إلتحاق بالزوج 22745X)زواغة )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة مقاطعة المصلى

عين الشق

1503516105/09/08 48 أحربيل مريم
اللغة العربية

05/09/08 01682C)عين الشق )المقاطعة

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجدير

وتنان

1124388116/09/98 40 الحسين اخليفة
اللغة العربية

03/09/13 25818M)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الصفاء

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد

وتنان

1544020102/09/09 26 خديجة منير
اللغة العربية

03/09/13 25820P)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الرسالة

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

288667116/09/86 94 مولي عبد ا 

بلغيتي

اللغة الفرنسية
06/09/00أقدمية 12 سنة 19134X)أيت ملول )البلدية

ثأ.حمان الفطواكي 

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجدير

وتنان

899489116/09/91 94 نادية الريتل
اللغة الفرنسية

16/09/00أقدمية 12 سنة 25818M)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيلية

ملول

1276393111/02/03 68 ازروال مينة
اللغة الفرنسية

06/09/06 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زياد

ملول

إقليم: الخميساتواد الدهب 1503744305/09/08 48 حسناء الشقرافي
اللغة الفرنسية

05/09/08 11573D)تيفلت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الرازي

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل

وتنان

1309658118/09/03 58 ليلى الثاني
الجتماعيات

05/09/08 25077G)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

عمالة: الرباطالشريف الدريسي 1285125107/09/05 56 لكويس بوشرة
الجتماعيات

05/09/08إلتحاق بالزوج 01119R)أكدال الرياض )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسين

ملول

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي

عمالة: مراكش 398540316/09/91 92 مونصيف وزين
الرياضيات

06/09/00أقدمية 12 سنة 20648T)المنارة )المقاطعة

ثأ.الحسن بن محمد 

الخياط

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الضحى 1277407407/09/04 66 هشام ايت الشافعي
الرياضيات

12/09/08 24542A)المنارة )المقاطعة

132



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة
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عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زياد

ملول

إقليم: سطاتالثانوية التقنية 1438529201/01/07 58  مساعد حسن
الرياضيات

09/09/09 14638K)سطات )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: مكناسمحمد الخامس 1546353102/09/09 52 بــــــاوســــار وداد
الرياضيات

02/09/09 25269R)ويسلن )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبل

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

1448064105/09/07 50 علي تاموسيت
الرياضيات

15/09/08 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة مقاطعات عبد المالك السعدي

مولي رشيد

1546608101/01/10 36 سعيد حفيظ
الرياضيات

03/09/13 01854P)مولي رشيد )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الصفاء

ملول

إقليم: صفرومحمد السادس 1546779701/01/10 34 محمد ابن عبو
الرياضيات

22/09/11 02448K)إيموزار كندر )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة مقاطعات ولدة

الدار البيضاء أنفا

1587153201/01/10 34 عمر زهور
الرياضيات

03/09/13 01488S)أنفا )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

 الثانوية التأهيلية محمد 

السادس

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

1546292101/01/10 28 الهروسي الحبيب
الرياضيات

14/09/15إلتحاق بالزوجة 01548G)الفداء )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: سل ابي شعيب الدكالي 1546255101/01/10 24 المعضادي هشام
الرياضيات

03/09/12 25863L)حصين )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيام

ملول

إقليم: آسفيالجاحظ 176595116/09/85 68 الزهري عبداللطيف
الفيزياء والكيمياء

19/10/11 25522Rحرارة

ثإ.احمد المنصور 

الذهبي

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

إقليم: صفرومحمد السادس 1592440801/03/11 38 زهير الخلفي
الفيزياء والكيمياء

01/03/11إلتحاق بالزوجة 02448K)إيموزار كندر )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

عمالة: سل ابراهيم الموصلي 1551178501/01/10 23 تركان لمياء
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 25859G)تابريكت )المقاطعة

ثأ.حمان الفطواكي 

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

الثانوية التأهيلية  محمد 

الخامس

عمالة: مراكش 770497116/09/91 100 علي أنجار
التربية السلمية

16/09/98أقدمية 12 سنة 02707S)مراكش المدينة )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الصفاء

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال

وتنان

1285207107/09/05 54 اسماعيل احلوس
التربية البدنية

05/09/08 22754G)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زياد

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجدير

وتنان

1586770102/09/10 38 زينب معتبر
التربية البدنية

02/09/12 25818M)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الرازي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمداني

ملول

1282483206/09/05 58 نورى     يعقوبي
اللغة الفرنسية

05/09/07 25022X)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج

وتنان

1048500116/09/96 72 لعسري لحسن
الفلسفة

03/09/13 05028P)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الصفاء

ملول

عمالة: طنجة - المام الغزالي

أصيل

1546374801/01/10 42 نزيه الشماخي
الفلسفة

01/01/10 25312M)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الرودانيإقليم: تارودانتم.م السلم 745637116/09/93 106 سعيد فرتاح
اللغة الفرنسية

06/09/00أقدمية 12 سنة 17298B)تارودانت )البلدية
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عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــجإقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني

وتنان

1172023112/11/01 72  كربوب خديجة
اللغة العربية

07/09/04أقدمية 12 سنة 05028P)اكادير )البلدية

عمالة: الصخيرات مرس الخيرإقليم: تارودانتثأ.الرازي

 - تمارة

1504005305/09/08 48 مولي محمد هموش
اللغة العربية

05/09/08 24185Mمرس الخير

إقليم: الخميساتالفتحإقليم: تارودانتم.م الزلقة 1581262402/09/10 46 نجيم سعيدة
الجتماعيات

02/09/10 11577H)الخميسات )البلدية

إقليم: القنيطرةالمير مولي الحسنإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني 1679169501/03/11 46 عماد الحجاجي
اللغة العربية

01/03/11 25284G)سوق الربعاء )البلدية

إقليم: الدريوشثا. مولي اسماعيلإقليم: تارودانتثأ.الطبري 1543476702/09/09 34 حميد الفاطمي
اللغة العربية

03/09/13 21555D)الدريوش )البلدية

إقليم: النواصرأبي حيان التوحيديإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 1689085503/09/13 28 يوسف الطبراني
اللغة العربية

03/09/13 23805Z)بوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة ابن زيدونإقليم: تارودانتثأ. محمد السادس

عين الشق

1689218103/09/13 28 عادل غرار
اللغة العربية

03/09/13 01683D)عين الشق )المقاطعة

ثا. محمد الخامس 

للتعليم الصيل

الثانوية التأهيلية محمد إقليم: تارودانت

الزرقطوني

إقليم: شفشاون 15909991126/07/10 24 عزيز الخبشاش
اللغة العربية

03/09/13 21606Jبني رزين

إقليم: شتوكة آيت الثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: تارودانتثأ. أولوز

باها

1546041101/01/10 18 عبد الباسط اجليلي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 26538V)بيوكرة )البلدية

إقليم: الدريوشثانوية الكنديإقليم: تارودانتثأ. أولوز 1690033703/09/13 18 عبد العالي بياض
اللغة العربية

03/09/13 26053Tدار الكبداني

عمالة: الرباطالمنصور الدهبيإقليم: تارودانتثأ.الرازي 1723568102/09/14 14 عادل خرباش
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01052T)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: مكناسالسلمإقليم: تارودانتثأ.الرك 1673996902/09/14 12 جمال بوصحابي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25268P)مكناس )البلدية

عمالة: سل العباس مفتاحإقليم: تارودانتثأ. محمد السادس 1724299302/09/14 12 فرصال المصطفى
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01294F)تابريكت )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المتنبيإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

وتنان

882843116/09/86 108 الكبوس فاطمة
اللغة الفرنسية

16/09/96أقدمية 20 سنة 05011W)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.محمد البقاليإقليم: تارودانتم.م محمد العالم

ملول

1177855406/09/00 100 محمد غواش
العلوم القتصادية 

والتدبير
06/09/01أقدمية 12 سنة 05115J)أيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا اعدادية علي بن أبي طالبإقليم: تارودانتثأ.الطبري

وتنان

1546572401/01/10 52 حسن جبري
اللغة الفرنسية

01/01/10 23967Aالدراركة

إقليم: وادي الذهبالخليجإقليم: تارودانتثأ. أولوز 1504041105/09/08 48 اسمك ابراهيم
اللغة الفرنسية

05/09/08 25638S)الداخلة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت الثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

باها

1546639201/01/10 34 فاطمة المندوبي
اللغة الفرنسية

20/09/11 26538V)بيوكرة )البلدية

134



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: سيدي قاسمثانوية مولي رشيدإقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيلية 1586133102/09/10 34 محمد العولة
اللغة الفرنسية

03/09/13 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

عمالة: الرباطابن رشدإقليم: تارودانتثأ. مولي يوسف 1599090405/09/11 31 محمد بوحنش
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: تارودانتم.م تمونت

ملول

1368846504/05/11 30 زمان حفيظة
اللغة النجليزية

06/06/14 25997G)القليعة )البلدية

عمالة مقاطعة ابن الياسمينإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا

الحي الحسني

1689510303/09/13 28 وفاء زمزام
اللغة الفرنسية

03/09/13 01685F)الحي الحسني )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمثانوية عبد ا إبراهيمإقليم: تارودانتثأ. محمد السادس 16896511003/09/13 28 عادل واعيس
اللغة الفرنسية

03/09/13 25526Vزيرارة

إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 1689980103/09/13 28 لحسن بوعلي
اللغة الفرنسية

03/09/13 07292A)دمنات )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: تارودانتثأ. مولي يوسف

التأهيلية

إقليم: بني ملل 16900121103/09/13 28 صاديق مثقالي
اللغة الفرنسية

03/09/13 07702W)قصبة تادلة )البلدية

إقليم: خريبكةالداخلةإقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة 1690014103/09/13 28 يوسف مخليصي
اللغة الفرنسية

03/09/13 12269K)بوجنيبة )البلدية

إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 1690015503/09/13 28 محمد اعني
اللغة الفرنسية

03/09/13 07274F)أزيلل )البلدية

إقليم: الرحامنةثانوية راس العين التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 1690274603/09/13 28  لوغوي حسناء
اللغة الفرنسية

03/09/13 09352Pرأس عين الرحامنة

إقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاقإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 16907121103/09/13 28 زهور بوزرواط
اللغة الفرنسية

03/09/13 25810Dسيدي عبد الرزاق

إقليم: الفقيه بن ثانوية بئر انزرانإقليم: تارودانتثأ.المجد

صالح

1690745403/09/13 28 مريم السحباني
اللغة الفرنسية

03/09/13 07701V)الفقيه بن صالح )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 1690749603/09/13 28 زواف عائشة
اللغة الفرنسية

03/09/13 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المويينإقليم: تارودانتثأ.العرفان

باها

1400301107/09/05 26 عبد ا ابيك
اللغة الفرنسية

02/09/15 26050Pانشادن

إقليم: سطاتالبحتريإقليم: تارودانتثأ. أولوز 1690727203/09/13 18 أمين حكيم
اللغة الفرنسية

03/09/13 26058Yسيدي محمد بن رحال

إقليم: الخميساتمولي ادريسإقليم: تارودانتثأ.العرفان 1691548103/09/13 18 نجاة شاكيب
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 19264N سيدي علل البحراوي

)البلدية(

النواة العدادية 

تاشتولت

إقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيليةإقليم: تارودانت 1692175303/09/13 18 متكي حياة
اللغة الفرنسية

03/09/13 25867R)أولد تايمة )البلدية

إقليم: تارودانتثأ. محمد السادسإقليم: تارودانتم.م أدوز 17189311003/09/13 18 عمر  وزاض
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 17305J)تالوين )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني

ملول

1724117102/09/14 12 صغير فتيحة
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 05111E)انزكان )البلدية

إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 1587865402/09/10 38 عدنان خلدي
اللغة النجليزية

04/09/12 23774R)أيت ايعزة )البلدية

عمالة: الصخيرات المنصور الدهبيإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

 - تمارة

1504270405/09/08 36 حمزة صالح
اللغة النجليزية

05/09/11 24709G)عين العودة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: تارودانتثأ. أولوز

ملول

1689149503/09/13 28 محمد منكال
اللغة النجليزية

03/09/13 25997G)القليعة )البلدية

إقليم: آسفيابن سيناإقليم: تارودانتثأ. مولي يوسف 1691257103/09/13 18 جهاد امليح
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 14007Z)جماعة سحيم )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية عبد ا إبراهيمإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 1691333803/09/13 28 الحسين بوعادلي
الجتماعيات

03/09/13 25526Vزيرارة

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى

 السراغنة

1689176403/09/13 18 رمزي محمد
الجتماعيات

03/09/13 09346H)تمللت )البلدية

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 16891911003/09/13 18 رضوان الحداوي
الجتماعيات

03/09/13 25279Bأسني

إقليم: بولمان2اكتوبرإقليم: تارودانتثأ. محمد السادس 16904631703/09/13 18 حسن  اوولحاج
الجتماعيات

03/09/13 08054D)ايموزار مرموشة )البلدية

إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. أولوز 1285208407/09/05 76 علي واقصو
الرياضيات

07/09/05 26550Hبطيط

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

الثاني

إقليم: بنسليمان 1410588206/09/06 62 حمزة مغات
الرياضيات

10/09/08 07854L)بنسليمان )البلدية

إقليم: الحوزثانوية الشويطر التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني 1277477828/09/04 52 بوزكني المصطفى
الرياضيات

02/09/10 26643Jسيدي عبد ا غيات

عمالة: سلعبد السلم عامرإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 1546513101/01/10 52 عبد الحق عدنان
الرياضيات

01/01/10 24832R)تابريكت )المقاطعة

إقليم: الحاجبابن سيناإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 1546570401/01/10 52 القاسمي عبد الواحد
الرياضيات

01/01/10 04236D)سبع عيون )البلدية

عمالة: فاسالدارسةإقليم: تارودانتثأ.الشابي 1546576201/01/10 52 الحبيب اسراطي
الرياضيات

01/01/10 02247S)زواغة )المقاطعة

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

سليمان

1586554202/09/10 46 عبدا حواش
الرياضيات

02/09/10 11203B)سيدي سليمان )البلدية

إقليم: تارودانتثأ. محمد السادسإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 1446435105/09/07 38 محند أزنك
الرياضيات

05/09/12 17305J)تالوين )البلدية

عمالة مقاطعة ابن رشدإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

الحي الحسني

1598993305/09/11 36 عبد الكريم بلحرات
الرياضيات

03/09/13 20903V)الحي الحسني )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: سيدي القصيبيةإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

سليمان

16905961203/09/13 28 سعيد الحنوني
الرياضيات

03/09/13 24831Pقصيبية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: تارودانتثأ. النهضة

ملول

1124758116/09/98 26 كمال عشيري
الرياضيات

02/09/15 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: طنجة - أبو بكر الرازيإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

أصيل

1546380601/01/10 26 علول محمد أمين
الرياضيات

03/09/13 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

إقليم: خريبكةابن  عبدونإقليم: تارودانتثأ.الرك 1688951203/09/13 18 يوسف بركايو
الرياضيات

03/09/13 12259Z)خريبكة )البلدية

إقليم: الدريوشثا. مولي اسماعيلإقليم: تارودانتثأ. أولوز 1690507503/09/13 18 احمد رمضاني
الرياضيات

03/09/13 21555D)الدريوش )البلدية

عمالة مقاطعات زينب النفزاويةإقليم: تارودانتثأ.الطبري

سيدي البرنوصي

1690864103/09/13 18 ربيع تيجي
الرياضيات

03/09/13 24943L)سيدي مومن )المقاطعة

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. أولوز

 السراغنة

1691653803/09/13 18 عبد الوهاب أوخويا
الرياضيات

03/09/13 09346H)تمللت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن محمد الخياطإقليم: تارودانتثأ.العرفان

ملول

1153370216/09/99 16 المنصوري محمد
الرياضيات

02/09/15 05112F)انزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا اعدادية الزيتونإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا

وتنان

1278175407/09/04 16 عبدالعزيز صديقي
الرياضيات

02/09/15 05023Jتامري

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن محمد الخياطإقليم: تارودانتثأ.العرفان

ملول

1505347105/09/08 16 عدنان عبد الرحيم
الرياضيات

02/09/15 05112F)انزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: تارودانتثأ.الداخلة

باها

1505362105/09/08 16 رشيد الشافقي
الرياضيات

02/09/15 24253Lسيدي بيبي

إقليم: خريبكةابن  رشدإقليم: تارودانتثأ.الرازي 16791241201/03/11 46 سعيد راضي
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 12266G)ابي الجعد )البلدية

إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. مولي يوسف 1679199601/03/11 36 محمد أوحسين
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 18480Lتنانت

الثانوية التأهيلية إقليم: تارودانتثأ. أولوز

الخوارزمي

عمالة: المحمدية 1679619401/03/11 36 أمينة راضي
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 25661Sالشللت

ثانوية الشهيد صالح إقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيلية

السرغيني التأهيلية

إقليم: الرحامنة 15858721002/09/10 30 نورة بلهاك
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 09357V)ابن جرير )البلدية

ثانوية سيدي يحيى بني إقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

زروال العدادية

إقليم: تاونات 16899051403/09/13 28 محجوبة الرواس
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25361Rسيدي يحيى بني زروال

إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 16905831503/09/13 28 رشيدة لوكيلي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26734Hعين لكداح

عمالة مقاطعات عثمان بن عفانإقليم: تارودانتثأ. النهضة

سيدي البرنوصي

1691009103/09/13 28 سـنـاء  العكـدة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 20393R)سيدي البرنوصي )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: تارودانتثأ.العرفان

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1689050603/09/13 20 فاطمة شمخ
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 09358W)العطاوية )البلدية

إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمةإقليم: تارودانتثأ. أولوز 1690584803/09/13 19 فدوى المقريني
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 11566Wبراشوة

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة

التأهيلية

إقليم: تاونات 1689903103/09/13 18 سمية ناصف
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 15944E)تيسة )البلدية

إقليم: النواصرعلل بن عبد اإقليم: تارودانتثأ. أولوز 1690585303/09/13 18 سناء ويشو
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 18573M)النواصر )البلدية

إقليم: الخميساتمولي ادريسإقليم: تارودانتثأ.الشابي 1690993103/09/13 18 مينة العسري
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 19264N سيدي علل البحراوي

)البلدية(

إقليم: خريبكةابن  رشدإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 1691012903/09/13 18 البودي بوشرة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 12266G)ابي الجعد )البلدية

الثانوية التاهيلية 

التقنية

  الشريف الدريسيى  إقليم: تارودانت

الثقنية

إقليم: آسفي 1691080103/09/13 18 ماجدة السعداني
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13إلتحاق بالزوج 14001T)آسفي )البلدية

إقليم: العرائشأحمد الراشديإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 15862161102/09/10 46 ازبيري يوسف
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 05993N)القصر الكبير )البلدية

إقليم: العرائشالمنصور الدهبيإقليم: تارودانتثأ.الرك 1586477902/09/10 46 غازي خالد
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 05976V)القصر الكبير )البلدية

إقليم: آسفيابن خلدونإقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني 1679105101/03/11 46 توريت أشرف
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 14003V)آسفي )البلدية

إقليم: آسفيمحمد بلحسن الوزانيإقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني 1592774101/03/11 36 حباش عبد الرحيم
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 25523S)آسفي )البلدية

إقليم: النواصرالمختار السوسيإقليم: تارودانتثأ.الرازي 1689487703/09/13 28 عبد الرحيم متفاطن
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26708E)دار بوعزة )البلدية

ثانوية انس بن مالك إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1689013403/09/13 18 سفيان أودرار
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25521P)قلعة السراغنة )البلدية

إقليم: خريبكة عبد ا كنونإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 1690898803/09/13 18 محسن بلعيساوي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 12267H)ابي الجعد )البلدية

عمالة مقاطعات عبد الرحمان بلقرشيإقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني

مولي رشيد

1722958102/09/14 14 المصطفى أبيهي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01847G)سيدي عثمان )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن هانئإقليم: تارودانتثأ.الطبري

عين السبع الحي 

1722956102/09/14 13 العربي حلوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01647P)عين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن المعتزإقليم: تارودانتثأ. أولوز

سيدي البرنوصي

1722970302/09/14 12 عبد المجيد حنيوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01748Z)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الصفاءإقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيز

ملول

1505797205/09/08 40 عبد الهادي اجرار
التربية البدنية

02/09/10 25586K)أيت ملول )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات محمد السادس أناسيإقليم: تارودانتثأ.الداخلة

سيدي البرنوصي

1719463103/09/13 28 يوسف المشروح
التربية البدنية

03/09/13 19862N)سيدي مومن )المقاطعة

إقليم: النواصرالحاج محمد الناصريإقليم: تارودانتثأ. أولوز 16907891403/09/13 18 عصام فقير
التربية البدنية

03/09/13 25935P)دار بوعزة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المتنبيإقليم: تارودانتثأ.العرفان

وتنان

1690827103/09/13 18 محمد طيبي
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 05011W)اكادير )البلدية

الثانوية التاهيلية 

التقنية

إقليم: سطاتالثانوية التقنيةإقليم: تارودانت 1689578103/09/13 28 أحمد الرويسة
الفنون التطبيقية

03/09/13 14638K)سطات )البلدية

إقليم: بولمان2اكتوبرإقليم: تارودانتثأ.العرفان 16899121303/09/13 18 عدنان اباعزيزي
المعلوميات

03/09/13 08054D)ايموزار مرموشة )البلدية

إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: تارودانتثأ. النهضة 1277754107/09/04 82 لحسن  الشباني
الفلسفة

07/09/06أقدمية 12 سنة 11575F)الخميسات )البلدية

إقليم: الخميساتمحمد بلحسن الوزانيإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني 1277942117/09/04 64 الهام  ناشيد
الفلسفة

05/09/07 19265P)الخميسات )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة

ملول

1443781305/09/07 52 محمد سراج الدين
الفلسفة

22/09/08 20002R)أيت ملول )البلدية

عمالة: المحمديةالجولنإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 1546542315/09/09 42 بوبكر جميلة
الفلسفة

15/09/09 01913D)المحمدية )البلدية

إقليم: فحص - تاغرامتإقليم: تارودانتثأ.العرفان

انجرة

15938851205/09/11 30 محمد زاكي
الفلسفة

05/09/11 24424Xتغرامت

إقليم: تطوانالسيدة الحرةإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 1599129305/09/11 30 أشرف بويا
الفلسفة

05/09/11إلتحاق بالزوجة 20400Yدار بني قريش

عمالة: أكادير  إدا ثانوية سيدي الحاج سعيدإقليم: تارودانتثأ.العرفان

وتنان

1691175103/09/13 28 محمد بناني
الفلسفة

03/09/13 22755Hالدراركة

عمالة: وجدة - ثا. لل أسماءإقليم: تارودانتثأ.الرك

أنكاد

1691431103/09/13 28 عصام العماري
الفلسفة

03/09/13 04405M)وجدة )البلدية

إقليم: الرحامنةثانوية السلم التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.الرك 1689401803/09/13 18 اشرف الزاوي
الفلسفة

03/09/13 25514G)ابن جرير )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية المربوح العداديةإقليم: تارودانتثأ. أولوز

 السراغنة

1690202203/09/13 18 رضوان الجواهري
الفلسفة

03/09/13 22901Sالمربوح

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجدإقليم: تارودانتثأ. مولي يوسف

وتنان

1691214203/09/13 18 رشيد بوتباوشت
الفلسفة

03/09/13 25820P)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية أنس بن إقليم: تارودانتثأ. محمد السادس

مالك

إقليم: سطات 745142116/09/93 13 الرامي عبد الرحيم
الترجمة

24/12/14إلتحاق بالزوجة 14624V)بن أحمد )البلدية

إقليم: القنيطرةالميرة لل خديجةإقليم: طاطاابن خلدون 1679368301/03/11 46 عبدا شكربة
اللغة العربية

01/03/11 25283Fلل ميمونة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية المام الغزالي إقليم: طاطاابن الهيثم

التأهيلية

إقليم: تاونات 15867341102/09/10 36 محمد مرموش
اللغة العربية

02/09/10 25693Bتافرانت

إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطينإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 1679328101/03/11 36 مبروكي خديجة
اللغة العربية

01/03/11إلتحاق بالزوج 25525U)جرف الملحة )البلدية

إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفيإقليم: طاطاالمسيرة 16894801503/09/13 28 بلل بتغراصا
اللغة العربية

03/09/13 26323Lفيفي

الثانوية التأهيلية زينب إقليم: طاطاالعيون

النفزاوية

إقليم: الحوز 1690156603/09/13 28 محمد بلكوبار
اللغة العربية

03/09/13 25261Gاغمات

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: طاطاالمل

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1690164203/09/13 28 فوزي محمد عبد 

الصمد

اللغة العربية
03/09/13 09358W)العطاوية )البلدية

إقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيليةإقليم: طاطاالسلم 1719485603/09/13 28 حميد الحيان
اللغة العربية

03/09/13 07290Yفم الجمعة

إقليم: الفقيه بن ثانوية بئر انزرانإقليم: طاطاالوحدة

صالح

1685087903/09/13 18 محمد عبدالوي
اللغة العربية

03/09/13 07701V)الفقيه بن صالح )البلدية

ثانوية المغرب العربي إقليم: طاطاالمنصور الذهبي

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1690158503/09/13 18 شكور عصام
اللغة العربية

03/09/13 25662T)قلعة السراغنة )البلدية

إقليم: الناضورالشريف محمد أمزيانإقليم: طاطاعلل بن عبد ا 1690632203/09/13 18 الحسن اليعلوي
اللغة العربية

03/09/13 12730L)الناضور )البلدية

إقليم: طاطاالثانوية الجديدةإقليم: طاطاالنخيل 1177747106/09/00 80 اوبحيد الحسن
العلوم القتصادية 

والتدبير
20/09/11 16089M)طاطا )البلدية

إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 1689446503/09/13 28 احمد اوسعيد
اللغة الفرنسية

03/09/13 08736V)سيدي بنور )البلدية

عمالة مقاطعات الباقلنيإقليم: طاطاابن خلدون

الفداء مرس 

1689580503/09/13 28 عبد اللطيف الصوتي
اللغة الفرنسية

03/09/13 01567C)الفداء )المقاطعة

إقليم: آسفيمولي اسماعيلإقليم: طاطاالمل 1690247203/09/13 28 الحسن اركيييل
اللغة الفرنسية

03/09/13 14009B)سبت كزولة )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية بئر انزرانإقليم: طاطاعلل بن عبد ا

صالح

1690740203/09/13 28 عبد الرحيم نعيم
اللغة الفرنسية

03/09/13 07701V)الفقيه بن صالح )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: طاطاتليت

العربي

إقليم: سيدي افني 1716710503/09/13 28 محمد عاشق
اللغة النجليزية

03/09/13 17244Tمستي

إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: طاطاابن الهيثم 1691546103/09/13 18 عباوي محمد
اللغة الفرنسية

03/09/13 17468L)أولد تايمة )البلدية

إقليم: طانطانمحمد الخامسإقليم: طاطاانسولة 1717312803/09/13 18 الحسين بويرمان
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 15388A)طانطان )البلدية

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطةإقليم: طاطاابن خلدون 1722549502/09/14 15 نورالدين البياري
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26520Aالساحل اولد احريز
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رقم التأجير
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سوس - ماسة09

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: تاوناتثانوية خللفة العداديةإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 17238601102/09/14 12 لهبوب اعلولة
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 22682Dاخللفة

إقليم: تازةأجديرإقليم: طاطاالمل 1723864602/09/14 12 حسن منصور
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 16666Pأجدير

إقليم: آسفيمولي اسماعيلإقليم: طاطاالوحدة 1687169304/09/12 34 صيكوكي ياسيبن
اللغة النجليزية

05/09/12 14009B)سبت كزولة )البلدية

إقليم: تنغيرثأ.صلح الدين اليوبيإقليم: طاطاابن الهيثم 1689093103/09/13 28 امغار نورالدين
اللغة النجليزية

03/09/13 20772C)تنغير )البلدية

إقليم: الرشيديةابن طاهرإقليم: طاطاالثانوية الجديدة 1689141103/09/13 28 محمد بامسعود
اللغة النجليزية

03/09/13 09847C)الرشيدية )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع إقليم: طاطاالثانوية الجديدة

التأهيلية

إقليم: الجديدة 1690970103/09/13 28 محمد شرف
اللغة النجليزية

03/09/13 25797P)لبير الجديد )البلدية

إقليم: تارودانتثأ. أولوزإقليم: طاطاابن خلدون 1691259103/09/13 28 علي ندموسى
اللغة النجليزية

03/09/13 24080Y)أولوز )البلدية

إقليم: الصويرةالثانوية التاهيلية المجدإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 1689101403/09/13 18 الحسين سباغ
اللغة النجليزية

03/09/13 25352Fسميمو

إقليم: آسفيالمعتمد بن عبادإقليم: طاطاالمل 1689119603/09/13 18 المهدي  الحاكمي
اللغة النجليزية

03/09/13 25806Zأيير

عمالة: المضيق - الفقيه داودإقليم: طاطاابن الهيثم

الفنيدق

1690097503/09/13 18 محمد القاضي
اللغة النجليزية

03/09/13 21287M)المضيق )البلدية

ثانوية محمد السادس 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: طاطا

 السراغنة

1690303303/09/13 18 يونس الخاديري
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 24259Tلوناسدة

عمالة: سلولدةإقليم: طاطاالمل 1690519103/09/13 18 ابراهيم الكوار
اللغة النجليزية

03/09/13 25505X)العيايدة )المقاطعة

إقليم: القنيطرةثانوية ابن بطوطة التأهيليةإقليم: طاطاالسلم 1690526103/09/13 18 هياط هشام
اللغة النجليزية

03/09/13 11200Y)القنيطرة )البلدية

إقليم: الرشيديةابن طاهرإقليم: طاطاعلل بن عبد ا 1691263103/09/13 18 عبد العزيز سعود
اللغة النجليزية

03/09/13 09847C)الرشيدية )البلدية

عمالة مقاطعة ابن زيدونإقليم: طاطاالثانوية الجديدة

عين الشق

1723022102/09/14 13 نوفل افندي
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01683D)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشيخ إقليم: طاطاابن خلدون

محمد أصبان

إقليم: شفشاون 16896481603/09/13 28 جمال الغبالي
الجتماعيات

03/09/13 24928Vتانقوب

إقليم: خريبكةالحسن  الثانيإقليم: طاطاالمل 1518177703/09/13 18 اسماعيل  طنجي
الجتماعيات

03/09/13 12244H)وادي زم )البلدية

ثانوية محمد الرافعي إقليم: طاطاالثانوية الجديدة

التأهيلية

إقليم: الجديدة 1587413101/01/10 42 جواد خويا موح
الرياضيات

18/09/09إلتحاق بالزوجة 08703J)الجديدة )البلدية
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01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 
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تاريخ

التوظيف

ترتيب
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إنتقال
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رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: سلعبد السلم عامرإقليم: طاطاالثانوية الجديدة 1689404603/09/13 28 علمي مصمودي فتح 

ا

الرياضيات
03/09/13 24832R)تابريكت )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: طاطاالمل

ملول

1690437103/09/13 28 صلح الدين الحوات
الرياضيات

03/09/13 05111E)انزكان )البلدية

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: طاطاالمل

سليمان

1690598903/09/13 28 مصطفى الحجوي
الرياضيات

03/09/13 11203B)سيدي سليمان )البلدية

عمالة مقاطعة بــدرإقليم: طاطاالسلم

الحي الحسني

1690601103/09/13 28 القرشي إلياس
الرياضيات

03/09/13 24954Y)الحي الحسني )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن ثانوية بئر انزرانإقليم: طاطاعلل بن عبد ا

صالح

1688981103/09/13 18 صالح البكري
الرياضيات

03/09/13 07701V)الفقيه بن صالح )البلدية

عمالة مقاطعات ولدةإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

الدار البيضاء أنفا

1690595203/09/13 18 عبد الحليم الهبطي
الرياضيات

03/09/13 01488S)أنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن الروميإقليم: طاطاابن الهيثم

سيدي البرنوصي

1690607103/09/13 18 عزيز لمحرمش
الرياضيات

03/09/13 24940H)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجدإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

وتنان

1691029503/09/13 18 امين الصنهاجي
الرياضيات

03/09/13 25820P)اكادير )البلدية

إقليم: شيشاوةثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: طاطاالثانوية الجديدة 1691633203/09/13 18 اكرم  شهيد بجي
الرياضيات

03/09/13 24198Bسيدي بوزيد الركراكي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوالإقليم: طاطاالثانوية الجديدة

وتنان

1691634103/09/13 18 عبد الجليل باي
الرياضيات

03/09/13 22754G)اكادير )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: طاطاالثانوية الجديدة

التأهيلية

إقليم: تاونات 1184217903/09/13 28 عادل السباعي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 15944E)تيسة )البلدية

إقليم: فجيجالمام البخاريإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 16898921503/09/13 28 يونس البوطيبي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 10534Z)فجيج )البلدية

عمالة مقاطعات أبو شعيب الدكاليإقليم: طاطاالعيون

ابن مسيك

1723076202/09/14 13 يونس نصوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 01880T)ابن امسيك )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

باها

1546151101/01/10 52 الحسن الشرنوبي
الفيزياء والكيمياء

01/01/10 24253Lسيدي بيبي

عمالة: الصخيرات العربي الدغميإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

 - تمارة

1544211102/09/09 42 محمد طوزر
الفيزياء والكيمياء

02/09/09إلتحاق بالزوجة 23488E)تمارة )البلدية

عمالة: المحمديةعبد الكريم الخطابيإقليم: طاطاالعيون 1690478203/09/13 28 يونس الحجام
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01916G)المحمدية )البلدية

عمالة مقاطعات عبد المالك السعديإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

مولي رشيد

1689439403/09/13 18 احمد كرييش
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01854P)مولي رشيد )المقاطعة

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: طاطاابن خلدون

التأهيلية

إقليم: أزيلل 1690906303/09/13 18 المصطفى تاليان
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26429B)دمنات )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: خريبكةابن  رشدإقليم: طاطاالثانوية الجديدة 16909141303/09/13 18 محمدالمخلوفي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 12266G)ابي الجعد )البلدية

إقليم: الرشيديةالحسن الثاني تنجدادإقليم: طاطاالمختار السوسي 1542693506/04/09 58 الشاوي عبد الغاني
التربية السلمية

06/04/09 09854K)تنجداد )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحةإقليم: طاطاابن خلدون 1586321402/09/10 46 محمد الخو
التربية السلمية

02/09/10 24463P)جرف الملحة )البلدية

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: طاطاالمنصور الذهبي

التأهيلية

إقليم: تاونات 16792811601/03/11 46 سمير شقرون
التربية السلمية

01/03/11 15945Fبني وليد

إقليم: تنغيرثأ. المرابطينإقليم: طاطاعلل بن عبد ا 1679333201/03/11 46 رشيد فعدة
التربية السلمية

01/03/11 26256N)تنغير )البلدية

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: طاطاالثانوية الجديدة 1679380201/03/11 46 حمدون فؤاد
التربية السلمية

01/03/11 11573D)تيفلت )البلدية

عمالة: مكناسابن الهيثمإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 1679365801/03/11 36 لعبيدي عبد العزيز
التربية السلمية

01/03/11إلتحاق بالزوجة 04093Y)مكناس )البلدية

عمالة: أكادير  إدا اعدادية الرياضإقليم: طاطاالعيون

وتنان

1679395201/03/11 36 محمد اليعقوبي
التربية السلمية

01/03/11 24770Yامسوان

إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: طاطاابن خلدون 16903461103/09/13 18 سعيد الشرقي
التربية السلمية

03/09/13 08739Yأولد فرج

إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ايت زينبإقليم: طاطاابن خلدون 1689817103/09/13 28 الحسن البغاطي
التربية البدنية

03/09/13 26239Vأيت زينب

إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: طاطاابن خلدون 1689671103/09/13 18 طارق المكناسي
التربية البدنية

03/09/13 11574E)تيفلت )البلدية

عمالة: طنجة - عبد المومن الموحديإقليم: طاطاالسلم

أصيل

16897211403/09/13 18 معلم إدريس زكرياء
التربية البدنية

03/09/13 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة

عمالة مقاطعة بــدرإقليم: طاطاالثانوية الجديدة

الحي الحسني

1722329102/09/14 12 السلوي كمال
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 24954Y)الحي الحسني )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبيإقليم: طاطاالمل 16899211703/09/13 28 زكرياء مهداوي 

علوي

المعلوميات
03/09/13 23816Lعين الدفالي

عمالة مقاطعات طه حسينإقليم: طاطاابن خلدون

ابن مسيك

1723054302/09/14 13 نجيب فتوح
المعلوميات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26238U)سباتة )المقاطعة

إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ايت زينبإقليم: طاطاالمل 1690211203/09/13 28 الحسين الحمداوي
الفلسفة

03/09/13 26239Vأيت زينب

الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: طاطاالثانوية الجديدة

الجديدة

إقليم: الحوز 1691208103/09/13 28 اسماعيل ايت 

الحسين

الفلسفة
03/09/13 24049P)أيت أورير )البلدية

إقليم: القنيطرةعبد الرحمان الناصرإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 1689390203/09/13 18 خالد الزواكي
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوجة 11195T)القنيطرة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانوية محمد السادس 

التأهيلية

إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبيإقليم: طاطا 16894141103/09/13 18 مراد القريب
الفلسفة

03/09/13 23816Lعين الدفالي

إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 16901891603/09/13 18 لحسن بنهرو
الفلسفة

03/09/13 15129Uاولد نوال

عمالة مقاطعة ابن عربيإقليم: طاطاابن الهيثم

عين الشق

1690873103/09/13 18 يونس لمساوي
الفلسفة

03/09/13 24952W)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن الياسمينإقليم: طاطاابن خلدون

الحي الحسني

1690888103/09/13 18 محمد ادموسى
الفلسفة

03/09/13 01685F)الحي الحسني )المقاطعة

ثا. محمد الخامس للتعليم إقليم: طاطاابن الهيثم

الصيل

إقليم: تارودانت 1691169403/09/13 18 رشيد أمشنوك
الفلسفة

03/09/13 17303G)تارودانت )البلدية

محمد بن عبد الكريم إقليم: طاطاالعيون

الخطابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1691419303/09/13 18 اليعقوبي فؤاد
الفلسفة

03/09/13 15338W)الشرف  السواني )المقاطعة

م.ج تارسواط مركزية 

تارسواط

إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: تيزنيت 1236889106/09/01 94 الطايش خالد
الجتماعيات

06/09/03أقدمية 12 سنة 17242R)تزنيت )البلدية

إقليم: تاوناتثانوية خللفة العداديةإقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلم 15910161126/07/10 46 كمال فارس
اللغة العربية

13/12/10 22682Dاخللفة

الثانوية التاهيلية 

الجديدة

إقليم: القنيطرةثانوية ابن بطوطة التأهيليةإقليم: تيزنيت 1689208403/09/13 18 سعاد الحجوي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 11200Y)القنيطرة )البلدية

الثانوية التاهيلية 

الجديدة

إقليم: كلميمالحسن الثانيإقليم: تيزنيت 1690061303/09/13 18 نورة قوطي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 10664R)بويز كارن )البلدية

الثانوية التاهيلية  

محمد الجزولي

إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تيزنيت 15466451002/09/09 52 فاطمة الزهراء ماهر
اللغة الفرنسية

01/01/10 15942C)تاونات )البلدية

الثانوية العدادية 

الطلس ملحقة 

إقليم: بولمانتيشوكتإقليم: تيزنيت 1546648601/01/10 42 زجلي بشرى
اللغة الفرنسية

01/01/10 08051A)بولمان )البلدية

الثانوية التاهيلية 

الجديدة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. إبن زهرإقليم: تيزنيت

باها

1544924402/09/09 18 محمد كيمرو
اللغة الفرنسية

03/09/13 21200Tبلفاع

الثانوية التأهيلية 

ابراهيم وخزان

إقليم: كلميممحمد الشيخإقليم: تيزنيت 1591640106/12/10 46 الخليل ارجدال
الجتماعيات

07/02/11 10656G)بويز كارن )البلدية

الثانوية العدادية 

الرازي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن ماجةإقليم: تيزنيت

وتنان

1597323305/09/11 31 هيبة لبداحي
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوج 21229Z)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية 

ادريس الثاني

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تيزنيت

التأهيلية

إقليم: تاونات 1599595805/09/11 40  عزيز فليو
الرياضيات

05/09/11 15944E)تيسة )البلدية

الثانوية العدادية افل 

اغير

إقليم: قلعة ثانوية اشطيبة العداديةإقليم: تيزنيت

 السراغنة

1691656103/09/13 28 فاطمة الزهراء 

صكاك

الرياضيات
03/09/13 25452Pالشطيبة

الثانوية التاهيلية  

محمد الجزولي

عمالة مقاطعات جابر بن حيانإقليم: تيزنيت

الدار البيضاء أنفا

1722954102/09/14 14 حميد بن طي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01482K)سيدي بليوط )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية التاهيلية  

محمد الجزولي

عمالة: سل ام الربيعإقليم: تيزنيت 17228471202/09/14 13 مريم ازم
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 25862K)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التاهيلية 

الجديدة

إقليم: القنيطرةسيدي عيسىإقليم: تيزنيت 1586604702/09/10 38 حسن قفصي
الفيزياء والكيمياء

02/09/10إلتحاق بالزوجة 11204C)سوق الربعاء )البلدية

الثانوية التاهيلية 

المهدي بن بركة

عمالة: أكادير  إدا اعدادية البحتريإقليم: تيزنيت

وتنان

1446494205/09/07 38 بوعقيل ادريس
التربية البدنية

02/09/11 24768W)اكادير )البلدية

الثانوية التاهيلية  

محمد الجزولي

عمالة مقاطعات المختار السوسيإقليم: تيزنيت

مولي رشيد

1685278303/09/13 18 سارة وهابي
المعلوميات

03/09/13إلتحاق بالزوج 01873K)سيدي عثمان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

ادريس الثاني

عمالة مقاطعات المير مولي عبد اإقليم: تيزنيت

الدار البيضاء أنفا

1691136103/09/13 18 تبالي سارة
المعلوميات

03/09/13إلتحاق بالزوج 01491V)المعاريف )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

ادريس الثاني

إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلمإقليم: تيزنيت 1690222203/09/13 28 محمد نجمي
الفلسفة

03/09/13 18734Mالركادة

الثانوية التاهيلية 

الجديدة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمدانيإقليم: تيزنيت

ملول

1691172103/09/13 18 سفيان بدير
الفلسفة

03/09/13 25022X)أيت ملول )البلدية

الثانوية التاهيلية 

الوحدة

الثانوية التاهيلية سيدي إقليم: تيزنيت

وكاك

إقليم: تيزنيت 372642117/09/90 104 ابراهيم اكنفار
الترجمة

16/09/97أقدمية 12 سنة 17258Hاثنين اكلو

الثانوية التقنية ابن 

سليمان الرسموكي

عمالة: مكناسالمولى اسماعيلإقليم: تيزنيت 1689642503/09/13 18 ياسر الدحاس
الفنون التطبيقية

03/09/13 03947P)مكناس )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
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10

الثانوية العدادية المختار إقليم: أسا - الزاكمولي اسماعيل

السوسي

عمالة: مراكش 1156658216/09/99 104 حم جداد
التربية السلمية

06/09/00أقدمية 12 سنة 02630H)المنارة )المقاطعة

إقليم: الخميساتمحمد بلحسن الوزانيإقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع 1546036101/09/09 42 ولد حلي فتيحة
اللغة العربية

01/09/09 19265P)الخميسات )البلدية

إقليم: وزانعمر الخيامإقليم: أسا - الزاكالمسيرة الخضراء 15460391101/01/10 42 عادل الصيل
اللغة العربية

01/01/10 22092Mتروال

إقليم: ميدلتمولي علي الشريفإقليم: أسا - الزاكوادي الصفا 16901731003/09/13 28 اسماعيل النواجي
اللغة العربية

03/09/13 09844Z)الريش )البلدية

إقليم: تنغيرثإ.الملإقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع 16901741203/09/13 28 اوبوز الهام
اللغة العربية

03/09/13 20959Fحصيا

إقليم: تنغيرثأ.عبد ا بن حساينإقليم: أسا - الزاكارغيوة 16901771003/09/13 28 يوسف صباري
اللغة العربية

03/09/13 13518Tتغزوت نايت عطى

إقليم: تنغيرثإ.الملإقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع 16901781203/09/13 28 السكاوي محمد
اللغة العربية

03/09/13 20959Fحصيا

الثانوية العدادية سجلما إقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع

سة

إقليم: شفشاون 16895921503/09/13 18 عبد السلم بوخبيزة
اللغة العربية

03/09/13 24754Fالمنصورة

إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: أسا - الزاكوادي الصفا 16906471303/09/13 18 عادل زوينن
اللغة العربية

03/09/13 15129Uاولد نوال

الثانوية التاهيلية  محمد إقليم: أسا - الزاكالعرفان

الجزولي

إقليم: تيزنيت 1586975802/09/10 36 عبد ا بو عبلي
اللغة الفرنسية

02/09/10 17246Vانزي

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: أسا - الزاكوادي الصفا

باها

1686510504/09/12 34 مصطفى كرت
اللغة الفرنسية

16/09/15 25412W)بيوكرة )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطينإقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع 1689618503/09/13 28 كويسي منير
اللغة الفرنسية

03/09/13 25525U)جرف الملحة )البلدية

إقليم: خريبكةالمختار   السوسيإقليم: أسا - الزاكارغيوة 1690005703/09/13 28 الحسين كريم
اللغة الفرنسية

03/09/13 12264E)وادي زم )البلدية

إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع 1690245203/09/13 28 عمراوي عزيز
اللغة الفرنسية

03/09/13 08739Yأولد فرج

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: أسا - الزاكارغيوة

ملول

16902611003/09/13 28 إلياس درغام
اللغة الفرنسية

03/09/13 25997G)القليعة )البلدية

إقليم: خنيفرةعبد الكريم الخطابيإقليم: أسا - الزاكوادي الصفا 1691567703/09/13 28 باري أهقار
اللغة الفرنسية

03/09/13 26262Vسيدي لمين

إقليم: الحاجبعمر بن عبد العزيزإقليم: أسا - الزاكالعرفان 1691564503/09/13 20 القاسمي عبدالكريم
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 21855E)اكوراي )البلدية
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إقليم: تنغيرثأ.عبد ا بن حساينإقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع 1691573103/09/13 18 أبوناصر ابراهيم
اللغة الفرنسية

03/09/13 13518Tتغزوت نايت عطى

إقليم: كلميمتغمرتإقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع 1546029101/01/10 42 سباعي عزيز
اللغة النجليزية

01/01/10 24650Tاسرير

ثانوية عوينة لهنا 

العدادية

ثانوية الجرف الصفر إقليم: أسا - الزاك

التأهيلية

إقليم: الجديدة 1689128403/09/13 28 كمال بشارة
اللغة النجليزية

03/09/13 18558Wسيدي اسماعيل

إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع 1690513303/09/13 28 بربزي جمال
اللغة النجليزية

03/09/13 11576G)الخميسات )البلدية

عمالة: طنجة - الجامعيإقليم: أسا - الزاكارغيوة

أصيل

1690289103/09/13 18 مصطفى الحمدوشي
اللغة النجليزية

03/09/13 26118N)طنجة المدينة )المقاطعة

إقليم: الصويرةالمير مولي رشيدإقليم: أسا - الزاكارغيوة 1690301903/09/13 18 ياسين الخبر
اللغة النجليزية

03/09/13 10404H)الحنشان )البلدية

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع 1690529203/09/13 18 عياط عبد الرزاق
اللغة النجليزية

03/09/13 11573D)تيفلت )البلدية

عمالة: الرباطابي بكر الصديقإقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع 1689473203/09/13 28 المكاوي عبدالواحد
الجتماعيات

03/09/13 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع

الخطابي

إقليم: شفشاون 1689190803/09/13 18 الغفراوي سفيان
الجتماعيات

03/09/13 06420Cباب برد

إقليم: الخميساتمحمد السادسإقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع 16904411203/09/13 18 علم منير
الجتماعيات

03/09/13 11580Lأولماس

ثانوية عوينة لهنا 

العدادية

إقليم: تنغيرثأ ابو ذر الغفاريإقليم: أسا - الزاك 1689933403/09/13 28 مبارك القبوري
الرياضيات

03/09/13 22828Mتغزوت نايت عطى

ثانوية محمد السادس إقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع

التأهيلية التقنية

إقليم: أزيلل 1691650103/09/13 28 المغازلي محمد 

توفيق

الرياضيات
03/09/13 25007F)أزيلل )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: أسا - الزاكارغيوة

التأهيلية

إقليم: تاونات 1689932603/09/13 18 رضوان الغريب
الرياضيات

03/09/13 15944E)تيسة )البلدية

إقليم: العيونالمصلىإقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع 1691632103/09/13 18 ارجدال اسليم
الرياضيات

03/09/13 06474L)العيون )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية سيدي الحاج سعيدإقليم: أسا - الزاكوادي الصفا

وتنان

1691655103/09/13 18 عبد الوهاب الرقيبي
الرياضيات

03/09/13 22755Hالدراركة

إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: أسا - الزاكالعرفان 1721992202/09/14 12 عبد العزيز نعايم
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 08730N)أزمور )البلدية

إقليم: تازةعقبة بن نافعإقليم: أسا - الزاكوادي الصفا 17237481702/09/14 12 عبد العالي جرجور
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 16675Zبني لنث

عمالة مقاطعات مولي إدريسإقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع

مولي رشيد

1690565103/09/13 18 بكر ايوب
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 18584Z)مولي رشيد )المقاطعة
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عمالة: المحمديةالجولنإقليم: أسا - الزاكوادي الصفا 1690999103/09/13 18 سعيد ايت بن ادر
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوجة 01913D)المحمدية )البلدية

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: أسا - الزاكارغيوة 1503971808/09/08 58 محمد الهداجي
الفيزياء والكيمياء

08/09/08 11573D)تيفلت )البلدية

عمالة: الصخيرات بلل بن رباحإقليم: أسا - الزاكوادي الصفا

 - تمارة

1679386401/03/11 37 كمال ريان
الفيزياء والكيمياء

01/03/11إلتحاق بالزوجة 23489F)تمارة )البلدية

إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع 1690915103/09/13 28 السريدي محمد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 07292A)دمنات )البلدية

ثانوية عوينة لهنا 

العدادية

إقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيليةإقليم: أسا - الزاك 16890061103/09/13 18 بوجمعة عزيزي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 07290Yفم الجمعة

عمالة مقاطعة عبد العزيز الفشتاليإقليم: أسا - الزاكوادي الصفا

الحي الحسني

1690916703/09/13 18 هشام المغراوي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01686G)الحي الحسني )المقاطعة

إقليم: الرشيديةابن حزمإقليم: أسا - الزاكالعرفان 1586628202/09/10 37 عبد الغني الخاليقي
التربية السلمية

02/09/10إلتحاق بالزوجة 20960Gشرفاء مدغرة

إقليم: الرشيديةالحسن الول اوفوسإقليم: أسا - الزاكوادي الصفا 1586511302/09/10 36 حمداوي علوي 

مولي المصطفى

التربية السلمية
02/09/10إلتحاق بالزوجة 09855Lاوفوس

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: أسا - الزاكارغيوة

باها

16903681203/09/13 28 أحمد نعيمي
التربية السلمية

03/09/13 26241Xأيت عميرة

إقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيليةإقليم: أسا - الزاكارغيوة 1689821203/09/13 18 الطاهر لبريد
التربية البدنية

03/09/13 25814H)زمامرة )البلدية

إقليم: الناضورابن الهيثمإقليم: أسا - الزاكوادي الصفا 1689852103/09/13 18 عبد المجيد 

المنصوري

التربية البدنية
03/09/13 12757R)العروي )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: أسا - الزاكارغيوة

التأهيلية

إقليم: تاونات 1723653602/09/14 13 صلح الدين افريخ
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 15944E)تيسة )البلدية

عمالة: الصخيرات المير مولي عبد اإقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع

 - تمارة

1723652202/09/14 12 محمد مهدي باي
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01393N)الصخيرات )البلدية

عمالة: الرباطابراهيم الرودانيإقليم: أسا - الزاكوادي الصفا 1689923403/09/13 18 عز الدين ادريس
المعلوميات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 01135H)اليوسفية )المقاطعة

ثانوية عوينة لهنا 

العدادية

الثانوية التأهيلية عودة إقليم: أسا - الزاك

السعدية

عمالة: مراكش 1690210103/09/13 28 عماد الورياشي
الفلسفة

03/09/13 02710V)مراكش المدينة )المقاطعة

ثانوية الجرف الصفر إقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافع

التأهيلية

إقليم: الجديدة 1690184503/09/13 18 عطاريد عبد العزيز
الفلسفة

03/09/13 18558Wسيدي اسماعيل

إقليم: الفقيه بن الثانوية الفلحيةإقليم: أسا - الزاكارغيوة

صالح

1690895103/09/13 18 رشيد العرج
الفلسفة

03/09/13 24037Bكريفات

إقليم: أسا - الزاكوادي الصفاإقليم: كلميمباب الصحراء 1182119113/11/00 52 الحيرش زين 

العابدين

اللغة العربية
02/09/09 24387G)أسا )البلدية
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عمالة: أكادير  إدا  ثانوية محمد  الدرفوفيإقليم: كلميمعمر بن الخطاب

وتنان

1504740108/09/08 36 بلعيد جليح
اللغة العربية

01/09/11 19980S)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية البحر إقليم: كلميمالحسن الثاني

البيض المتوسط

إقليم: شفشاون 16793061501/03/11 36 الحسين الوكيلي
اللغة العربية

01/03/11 24927Uواد ملحة

إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: كلميممولي رشيد 15912011026/11/10 32 عبد الله العلوي 

الصوصي

اللغة العربية
05/09/11 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: كلميمبئر إنزران

باها

1545084302/09/09 30 مبارك ابعازي
اللغة العربية

03/09/13 05372Nبلفاع

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: كلميممحمد السادس

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

1719479102/09/13 18   بن اشريف 

اسماعيل

اللغة العربية
02/09/13 25891Sتمسية

إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالقدسإقليم: كلميم الصيل 899885116/09/92 66 الخطاب لمياء
اللغة الفرنسية

07/09/05 14644S)سطات )البلدية

عمالة: طنجة - المرابطينإقليم: كلميمالحسن الثاني

أصيل

1504298505/09/08 48 طالبي عبد الرحمان
اللغة الفرنسية

05/09/08 26578N)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: تاوريرتالفتحإقليم: كلميمالمختار السوسي 1690747103/09/13 28 الزبير السراج
اللغة الفرنسية

03/09/13 04677H)تاوريرت )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: كلميمالمختار السوسي

التأهيلية

إقليم: الرشيدية 1691536403/09/13 28 عمر داكبر
اللغة الفرنسية

03/09/13 09843Y)ارفود )البلدية

إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: كلميممحمد الخامس 1691572103/09/13 28 يوسف الرقم
اللغة الفرنسية

03/09/13 08736V)سيدي بنور )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: كلميمافركط

باها

16904131103/09/13 18 جواد الحدجي
اللغة الفرنسية

03/09/13 26241Xأيت عميرة

إقليم: النواصرأبي حيان التوحيديإقليم: كلميممحمد الخامس 1690746303/09/13 18 الياس سراوي
اللغة الفرنسية

03/09/13 23805Z)بوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة طارق ابن زيادإقليم: كلميمالحسن الثاني

الحي الحسني

1724111102/09/14 12 عبد العزيز مستعد
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 22667M)الحي الحسني )المقاطعة

إقليم: كلميمالحسن الثانيإقليم: كلميمتغمرت 1171166127/11/00 52 احمد تقاوي
اللغة النجليزية

02/09/09 10664R)بويز كارن )البلدية

إقليم: كلميمافركطإقليم: كلميمالخوارزمي 1309895108/10/03 36 الحسن الساهلي
اللغة النجليزية

02/09/10 22872Kافركات

إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشدإقليم: كلميمالمختار السوسي 1690313903/09/13 18 عبد الرزاق مريغ
اللغة النجليزية

03/09/13 23087Uسيدي المختار

إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: كلميمافركط 1690971203/09/13 18 نور الدين 

المسعودي

اللغة النجليزية
03/09/13 14630Bرأس العين الشاوية

عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: كلميممولي رشيد 1445267320/02/08 64 الرزاقي عبدالعزيز
الرياضيات

20/02/08 22745X)زواغة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة: الرباطابي بكر الصديقإقليم: كلميمالمختار السوسي 1585945302/09/10 36 هشام البردعي
الرياضيات

02/09/10 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

إقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: كلميمالعرفان 1689935103/09/13 28 احمد الندلسي
الرياضيات

03/09/13 24887A)تاونات )البلدية

عمالة: طنجة - ابن الخطيبإقليم: كلميمالحسن الثاني

أصيل

1691411403/09/13 28   الغزوي محمد
الرياضيات

03/09/13 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: فاسيوسف بن تاشفينإقليم: كلميمالعرفان 1689946103/09/13 19 خالد الرحالي
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 01981C)أكدال )المقاطعة

إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: كلميمالحسن الثاني 1688980103/09/13 18 منير بركة
الرياضيات

03/09/13 08736V)سيدي بنور )البلدية

إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: كلميمالمختار السوسي 1688986803/09/13 18 محمد جبران
الرياضيات

03/09/13 08739Yأولد فرج

إقليم: سيدي قاسمثانوية مولي رشيدإقليم: كلميمالمختار السوسي 1689348803/09/13 18 محمد ميسوري
الرياضيات

03/09/13 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

إقليم: سطاتالبحتريإقليم: كلميمافركط 1691031503/09/13 18 كريم فرحات
الرياضيات

03/09/13 26058Yسيدي محمد بن رحال

ثانوية عبدا ابراهيم إقليم: كلميمالمل

التأهيلية

إقليم: الرحامنة 1723317102/09/14 12 مصطفى بل
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 09341C)ابن جرير )البلدية

عمالة مقاطعات ابن المعتزإقليم: كلميمطارق ابن زياد

سيدي البرنوصي

1542716106/04/09 50 راشد محمد
علوم الحياة 

والرض
06/04/09إلتحاق بالزوجة 01748Z)سيدي البرنوصي )المقاطعة

إقليم: وزانمعاد بن جبلإقليم: كلميمالنخيل 1589472202/09/10 46 مزيان خاليد
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 15123Mلمجاعرة

الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: كلميمالخوارزمي

عياض

إقليم: شفشاون 16890591603/09/13 28 الوهابي  حورية
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 06414Wمتيوة

 الثانوية التأهيلية الحاج إقليم: كلميممولي رشيد

محمد بن احساين الحضري

إقليم: شفشاون 16890631605/08/13 18 شاكر الجباري
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 06413Vبني أحمد  الشرقية

إقليم: النواصرمحمد الزرقطونيإقليم: كلميمالتميز التقنية 1445269720/02/08 64 عبدالقادر القضاضي
الفيزياء والكيمياء

20/02/08 25342V)دار بوعزة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: كلميمافركط

باها

16793811101/03/11 46 عبد العزيز فاضل
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 25270Sواد الصفا

إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العداديةإقليم: كلميممحمد السادس 15864141902/09/10 36 رضوان الصيطي
الفيزياء والكيمياء

04/09/11 24410Gاجبابرة

عمالة: المحمديةجابر بن حيانإقليم: كلميم إبن سينا 1679354401/03/11 36 عادل بازيط
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 01915F)المحمدية )البلدية

عمالة مقاطعات بئرانزرانإقليم: كلميمالمختار السوسي

الفداء مرس 

1689641203/09/13 18 سحنون المصطفى
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01565A)مرس السلطان )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة ابن زيدونإقليم: كلميمبويزكارن

عين الشق

1750476202/09/14 12 خديجة ابلض
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 01683D)عين الشق )المقاطعة

إقليم: كلميمالملإقليم: كلميماحمد الحنصالي 1306354105/09/03 64 حامدي حفيظة
التربية السلمية

02/09/10 24383Cلقصابي تاكوست

إقليم: فحص - تاغرامتإقليم: كلميمالعرفان

انجرة

15866171602/09/10 46 قرقب الحسين
التربية السلمية

02/09/10 24424Xتغرامت

الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: كلميمالمل

محمد بنبين

عمالة: مراكش 1592167501/03/11 46 الغزالي محمد
التربية السلمية

01/03/11 25243M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: كلميمالحسن الثاني

باها

1724366602/09/14 13 فاطمة المنياني
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوج 21199Sأيت عميرة

إقليم: آسفيالهداية السلميةإقليم: كلميمالخوارزمي 1689678103/09/13 18 المرامي المهدي
التربية البدنية

03/09/13 14002U)آسفي )البلدية

إقليم: خريبكةيوسف  بن  تاشفينإقليم: كلميملل مريم 1689745203/09/13 18 زكرياء الياسمين
التربية البدنية

03/09/13 12262C)خريبكة )البلدية

الثانوية التاهيلية المهدي بن إقليم: كلميمالمختار السوسي

بركة

إقليم: تيزنيت 1689746503/09/13 18 عبد العزيز ابورك
التربية البدنية

03/09/13 19538Lالمعدر الكبير

عمالة مقاطعات الحسن الثانيإقليم: كلميممحمد السادس

ابن مسيك

1689749103/09/13 18  أبو الحسن عبد 

الغفور

التربية البدنية
03/09/13 01875M)سباتة )المقاطعة

إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: كلميمالمختار السوسي 16897841403/09/13 18 عبد الحق الحسناوي
التربية البدنية

03/09/13 23921Aأولد داود

إقليم: النواصرابن العربيإقليم: كلميمالعرفان 1723657102/09/14 13 ايوب الطبطبي
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25232A)بوسكورة )البلدية

الثانوية التاهيلية الحسن إقليم: كلميمالمختار السوسي

الثاني

إقليم: تيزنيت 1544242102/09/09 44 زبير محمد
الفلسفة

02/09/11 17256F)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية  محمد إقليم: كلميمطارق ابن زياد

الخامس

عمالة: مراكش 1585847202/09/10 36 سعيد عزوزي
الفلسفة

02/09/10 02707S)مراكش المدينة )المقاطعة

إقليم: الخميساتالتوحيدإقليم: كلميمالعرفان 16893651503/09/13 18 عبد الحق الناصري
الفلسفة

03/09/13 26264Xعين السبيت

عمالة: وجدة - ثا. المهدي بنبركةإقليم: كلميمالتميز التقنية

أنكاد

1689605103/09/13 18 الغوتي ميساوي
الفنون التطبيقية

03/09/13 04403K)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

المرغيتي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابو العباس السبتيإقليم: سيدي افني

وتنان

1444354107/01/08 52 رشيد اخساي
اللغة العربية

01/09/10 21230A)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية 

مولي ادريس

إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتيإقليم: سيدي افني 1543821102/09/09 38 فاطمة كداد
اللغة العربية

11/10/11 21359Rسيدي حساين أو علي

الثانوية التأهيلية 

مولي عبد ا

عمالة: مكناسالقصبةإقليم: سيدي افني 373749116/09/90 142 بوشوفي عبدا
اللغة الفرنسية

16/09/90أقدمية 20 سنة 04091W)مكناس )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين

عمالة مقاطعة المنصور الدهبيإقليم: سيدي افني

الحي الحسني

1690737403/09/13 28 هناء لودي
اللغة الفرنسية

03/09/13 26421T)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي

إقليم: طانطانابن بطوطةإقليم: سيدي افني 1157488216/09/99 26 كيضوي محمد
اللغة الفرنسية

02/09/15 06805W)طانطان )البلدية

التانوية التأهيلية 

عبدا بن اليزيد 

إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: سيدي افني 1447307105/09/07 26 سارة ضايض
اللغة الفرنسية

02/09/15 17468L)أولد تايمة )البلدية

الثانوية التأهيلية آيت 

بعمران

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: سيدي افني

صالح

1689997603/09/13 18 بوشرى العياشي
اللغة الفرنسية

03/09/13 07706A)الفقيه بن صالح )البلدية

التانوية التأهيلية 

عبدا بن اليزيد 

إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: سيدي افني 1548882102/09/09 16 تسبالي رشيد
اللغة الفرنسية

02/09/15 03228H)امنتانوت )البلدية

الثانوية التأهيلية 

المرغيتي

الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: سيدي افني

وخزان

إقليم: تيزنيت 1281110507/09/04 42 أحمد كرتيت
اللغة النجليزية

02/09/09 20741Uأربعاء الساحل

الثانوية التأهيلية محمد 

اليزيدي

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: سيدي افني

تاشفين

إقليم: سيدي افني 1687739904/09/12 24 الحسين اسعيدو
اللغة النجليزية

04/09/12 17245Uمير لفت

الثانوية العدادية 

تيوغزة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: سيدي افني

باها

1692059503/09/13 20 فاطمة ارفاع
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 24253Lسيدي بيبي

الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي

عمالة: أكادير  إدا    ثانوية الدريسي التقنيةإقليم: سيدي افني

وتنان

1692060103/09/13 20 فتيحة عصفور
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 05024K)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية 

مولي ادريس

إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتيإقليم: سيدي افني 244789117/09/84 98 عبداللطيف الدرقاوي
الجتماعيات

01/09/01أقدمية 12 سنة 21359Rسيدي حساين أو علي

الثانوية التأهيلية 

مولي عبد ا

عمالة: المحمديةجابر بن حيانإقليم: سيدي افني 1593871205/09/11 30 هشام يامل
الرياضيات

05/09/11 01915F)المحمدية )البلدية

الثانوية العدادية آيت 

عبد ا

عمالة: أكادير  إدا اعدادية البحتريإقليم: سيدي افني

وتنان

1685303603/09/13 28 عزيز الهللي
المعلوميات

03/09/13 24768W)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد 

اليزيدي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوالإقليم: سيدي افني

وتنان

1688952703/09/13 28 هشام اكريم
الرياضيات

03/09/13 22754G)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد 

اليزيدي

عمالة مقاطعات جعفر الفاسيإقليم: سيدي افني

مولي رشيد

1690842103/09/13 28 سميح لعزيز
الرياضيات

03/09/13 01874L)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية محمد 

اليزيدي

إقليم: كلميمالفضيلةإقليم: سيدي افني 1685300203/09/13 18 حسن بوسمن
المعلوميات

03/09/13 20947Tاسرير

الثانوية التأهيلية 

مولي عبد ا

إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاطإقليم: سيدي افني 1688948103/09/13 18 هشام أبوفارس
الرياضيات

03/09/13 14006Y)اليوسفية )البلدية

التانوية التأهيلية 

عبدا بن اليزيد 

عمالة مقاطعات ابن المعتزإقليم: سيدي افني

سيدي البرنوصي

1690836103/09/13 18 عبد الصمد بنشكرة
الرياضيات

03/09/13 01748Z)سيدي البرنوصي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين

عمالة مقاطعة عبدالكريم الخطابيإقليم: سيدي افني

عين الشق

1542681306/04/09 48 رحمة الحمدوي
علوم الحياة 

والرض
06/04/09 25300Z)عين الشق )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين

عمالة مقاطعة ابن حزمإقليم: سيدي افني

الحي الحسني

1689426103/09/13 18 كنزة قرموني
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26418P)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية محمد 

اليزيدي

إقليم: آسفيمولي اسماعيلإقليم: سيدي افني 1722231302/09/14 12 بدر غرجاف
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 14009B)سبت كزولة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين

عمالة: سلعبد السلم عامرإقليم: سيدي افني 1679070901/03/11 37 الفرناني الشريف 

الصغير

الفيزياء والكيمياء
01/03/11إلتحاق بالزوجة 24832R)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية محمد 

اليزيدي

إقليم: خريبكة عبد ا كنونإقليم: سيدي افني 1689021503/09/13 28 معاذ بسطاوي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 12267H)ابي الجعد )البلدية

التانوية التأهيلية 

عبدا بن اليزيد 

إقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسينإقليم: سيدي افني 1719578824/10/13 18 أيوب التواتي
الفيزياء والكيمياء

24/10/13إلتحاق بالزوجة 25870Uمجي

الثانوية التأهيلية 

الحسن الول

 ثانوية المام الغزالي إقليم: سيدي افني

التأهيلية

إقليم: سيدي بنور 1722955202/09/14 12 ترزوط رشيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 08737W)سيدي بنور )البلدية

التانوية التأهيلية 

عبدا بن اليزيد 

إقليم: الرحامنةثانوية السلم التأهيليةإقليم: سيدي افني 1723431202/09/14 12 امين رياض
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25514G)ابن جرير )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد 

اليزيدي

ثا. محمد الخامس للتعليم إقليم: سيدي افني

الصيل

إقليم: تارودانت 1263582104/09/02 18 ايت أ مري لطيفة
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوج 17303G)تارودانت )البلدية

الثانوية التأهيلية 

مولي عبد ا

إقليم: تارودانت الثانوية الفلحيةإقليم: سيدي افني 1268588604/09/02 17  موطيع صالح الدين
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 17301E)أولد تايمة )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد 

اليزيدي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــجإقليم: سيدي افني

وتنان

1724189302/09/14 13 نورة اشوكيك
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوج 05028P)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي

إقليم: آسفيمولي اسماعيلإقليم: سيدي افني 1689848903/09/13 18 احمد الطوسي
التربية البدنية

03/09/13 14009B)سبت كزولة )البلدية

الثانوية التأهيلية آيت 

بعمران

الثانوية العدادية اولد إقليم: سيدي افني

زيدان

إقليم: برشيد 16909741803/09/13 18 أيوب البرق
المعلوميات

03/09/13 24792Xأولد زيدان

الثانوية التأهيلية 

المرغيتي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوالإقليم: سيدي افني

وتنان

1596609118/11/11 30 المختار بوحسون
الفلسفة

18/11/11 22754G)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد 

اليزيدي

الثانوية التاهيلية إقليم: سيدي افني

الخوارزمي

إقليم: الصويرة 1690193203/09/13 28 حسن بوريقي
الفلسفة

03/09/13 25928Gحد الدرا

الثانوية التأهيلية آيت 

بعمران

عمالة مقاطعة عبدالخالق الطريسإقليم: سيدي افني

عين الشق

1690187103/09/13 18 يوسف بن المكي
الفلسفة

03/09/13 18123Y)عين الشق )المقاطعة

ثانوية ولي العهد 

مولي الحسن 

إقليم: جرسيفالمستقبلإقليم: طانطان 1686213704/09/12 34 عبد الكريم الربلة
اللغة العربية

04/09/12 25895W)جرسيف )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الخوارزميإقليم: طانطانثانوية  محمد السادس

صالح

1689296803/09/13 18 نور الدين عرفاوي
اللغة العربية

03/09/13 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية سيدي الحاج سعيدإقليم: طانطانابن بطوطة

وتنان

1285132207/09/05 76 لعسل عبد ا
اللغة الفرنسية

07/09/05 22755Hالدراركة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: طانطانابن بطوطة

الدين اليوبي

عمالة: مراكش 1690025203/09/13 20 أطهر أسماء أحلم
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 02653H)المنارة )المقاطعة

إقليم: النواصرعلل بن عبد اإقليم: طانطانالقدس 1689517603/09/13 18 ازعيم حسن
اللغة الفرنسية

03/09/13 18573M)النواصر )البلدية

إقليم: الرشيديةالميرة لل سلمىإقليم: طانطانثانوية  محمد السادس 1691544403/09/13 18 عبد الحق بيان
اللغة الفرنسية

03/09/13 20620M مولي علي الشريف

)البلدية(

إقليم: أسا - الزاكعقبة بن نافعإقليم: طانطانمحمد الخامس 1591648106/12/10 36 نصي بلخير
الجتماعيات

06/03/11 20022M)أسا )البلدية

الشهيد محمد  

الزرقطوني

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: طانطان

ابراهيم

عمالة: مراكش 1445285118/02/08 68 عبد اللطيف اكزوك
الرياضيات

18/02/08 23829A)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: طانطانالقدس

المرنيسي

عمالة: مراكش 1438790302/01/07 60 مبنة العامري
الرياضيات

02/01/07 26729C)المنارة )المقاطعة

عمالة: سلابي بكر القادريإقليم: طانطانالشيخ محمد الغظف 1587225102/01/10 52 جواد المجيدي
الرياضيات

02/01/10 25856D)باب المريسة )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطونيإقليم: طانطانمحمد الخامس

وتنان

1586653102/09/10 46 يوسف العباسي
الرياضيات

14/09/10 05027N)اكادير )البلدية

إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: طانطانمحمد الخامس 1688987703/09/13 28 مسعود الكرني
الرياضيات

03/09/13 25799Sأولد غانم

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: طانطانالقدس

سليمان

16893951003/09/13 28 يونس  نعينيعة
الرياضيات

03/09/13 11203B)سيدي سليمان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا اعدادية احمد شوقيإقليم: طانطانمحمد الخامس

وتنان

1690592103/09/13 18 يونس الدباغ
الرياضيات

03/09/13 22756J)اكادير )البلدية

عمالة مقاطعات عبد المالك السعديإقليم: طانطانالشيخ محمد الغظف

مولي رشيد

1690605103/09/13 18 مروان قاصي
الرياضيات

03/09/13 01854P)مولي رشيد )المقاطعة

إقليم: النواصرعلل بن عبد اإقليم: طانطانالقدس 1690858103/09/13 18 أثنان خالد
الرياضيات

03/09/13 18573M)النواصر )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: طانطانابن بطوطة

ملول

1691648203/09/13 18  محمد لغزال
الرياضيات

03/09/13 05111E)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زيادإقليم: طانطانمحمد الخامس

ملول

1448043105/09/07 16  السعيد  بوكرين
الرياضيات

11/09/15 23385Tاولد دحو

الشهيد محمد  

الزرقطوني

إقليم: تازةعقبة بن نافعإقليم: طانطان 14479631705/09/07 64 عزيز حياتي
علوم الحياة 

والرض
05/09/07 16675Zبني لنث

إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: طانطانثانوية  محمد السادس 1689881203/09/13 18 محمد عبد الصادك
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوجة 23921Aأولد داود

إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: طانطانالقدس 1438779702/01/07 70 اللباط عبد الرحيم
الفيزياء والكيمياء

02/01/07 11574E)تيفلت )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: العرائشأحمد الراشديإقليم: طانطانمحمد الخامس 1679280301/03/11 36 سعيد الشحاني
الفيزياء والكيمياء

01/03/11إلتحاق بالزوجة 05993N)القصر الكبير )البلدية

عمالة مقاطعات مولي اسماعيلإقليم: طانطانابن بطوطة

مولي رشيد

1596948303/09/13 28 عبد الغفور المترجي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01871H)سيدي عثمان )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا    ثانوية الدريسي التقنيةإقليم: طانطانالشيخ محمد الغظف

وتنان

1586353502/09/10 37 الحسن   المعتصم
التربية السلمية

02/09/10إلتحاق بالزوجة 05024K)اكادير )البلدية

إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: طانطانابن بطوطة 1679397201/03/11 36 براز محمد
التربية السلمية

01/03/11 11574E)تيفلت )البلدية

إقليم: خريبكةابن  رشدإقليم: طانطانثانوية  محمد السادس 1690350703/09/13 28  احمد الحمري
التربية السلمية

03/09/13 12266G)ابي الجعد )البلدية

إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولتإقليم: طانطانثانوية  محمد السادس 16908021103/09/13 18  مهدي هرواش
التربية البدنية

03/09/13 26653Vتاولوكلت

إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العداديةإقليم: طانطانابن بطوطة 16917321501/01/12 30 مصطفى قشوح
الفلسفة

01/01/12 24410Gاجبابرة

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: طانطانثانوية  محمد السادس

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1690233203/09/13 18 خالد الطاهري
الفلسفة

03/09/13 09358W)العطاوية )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــجإقليم: طانطانالشيخ محمد الغظف

وتنان

1690896703/09/13 18 أوتشرفت عالي
الفلسفة

03/09/13 05028P)اكادير )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -  الساقية الحمراء11

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

11

 الثانوية التاهيلية احمد 

بن محمد الراشدي

إقليم: زاكورةثا. صلح الدين اليوبيإقليم: بوجدور 16915101003/09/13 28 ابراهيم الخلفي
اللغة العربية

03/09/13 25584Hانقوب

الثانوية التاهيلية 

البقالي

إقليم: فحص - القصر الصغيرإقليم: بوجدور

انجرة

1689576703/09/13 28 نسرين الفتاحي
اللغة الفرنسية

03/09/13 24963Hالقصر الصغير

 الثانوية التاهيلية احمد 

بن محمد الراشدي

إقليم: سطاتثانوية ابن الخطيب التاهيليةإقليم: بوجدور 1690948103/09/13 28 مروان تجان
اللغة النجليزية

03/09/13 24784N)سطات )البلدية

الثانوية التاهيلية جابر 

ابن حيان

إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالقدسإقليم: بوجدور 1691020103/09/13 28 سارة سيومي
اللغة النجليزية

03/09/13 14644S)سطات )البلدية

 الثانوية التاهيلية احمد 

بن محمد الراشدي

عمالة: سل سلمة مصدقإقليم: بوجدور 1586687102/09/10 46 عبد الله  لقبوري
الرياضيات

02/09/10 25648C)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية التاهيلية احمد 

بن محمد الراشدي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــجإقليم: بوجدور

وتنان

1691652103/09/13 28 سليمان اوعلي
الرياضيات

03/09/13 05028P)اكادير )البلدية

 الثانوية التاهيلية 

النصر

إقليم: بولمانميسور المختلطةإقليم: بوجدور 1691054303/09/13 18 معاد الروكي
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 08052B)ميسور )البلدية

 الثانوية التاهيلية 

النصر

إقليم: خنيفرةابو القاسم الزيانيإقليم: بوجدور 1691066403/09/13 18 سكو يونس
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 11976S)خنيفرة )البلدية

 الثانوية التاهيلية 

النصر

الثانوية التأهيلية الوحدة إقليم: بوجدور

الفريقية

إقليم: شفشاون 14047171305/09/07 38 يونس المرابط
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 06415Xباب تازة

 الثانوية التاهيلية احمد 

بن محمد الراشدي

إقليم: الحاجبثانوية جحجوح التأهيليةإقليم: بوجدور 15913231526/07/10 36 سعيد جابر
الفيزياء والكيمياء

26/07/10إلتحاق بالزوجة 26259Sجحجوح

 الثانوية التاهيلية 

النصر

عمالة: طنجة - ابن بطوطةإقليم: بوجدور

أصيل

1592435201/03/11 36 عبد اللطيف كحلون
الفيزياء والكيمياء

01/03/11إلتحاق بالزوجة 15333R)طنجة المدينة )المقاطعة

 الثانوية التاهيلية احمد 

بن محمد الراشدي

إقليم: الصويرةأركانإقليم: بوجدور 16890101603/09/13 18 كمال بوهو
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 22261W)تمنار )البلدية

 الثانوية التاهيلية احمد 

بن محمد الراشدي

عمالة مقاطعات الداخلةإقليم: بوجدور

سيدي البرنوصي

1689011103/09/13 18 عبد الفتاح 

المحبوبي

الفيزياء والكيمياء
03/09/13 01620K)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التاهيلية 

البقالي

إقليم: الصويرةأركانإقليم: بوجدور 1689594803/09/13 18 نور الدين سكواط
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 22261W)تمنار )البلدية

 الثانوية التاهيلية 

النصر

الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: بوجدور

ا

إقليم: سيدي افني 1690361703/09/13 28 عبدا جبارة
التربية السلمية

03/09/13 17252B)سيدي إفني )البلدية

الثانوية التاهيلية 

البقالي

إقليم: النواصرالطيب الخمالإقليم: بوجدور 1690365603/09/13 18 منصور لحرش
التربية السلمية

03/09/13 24934B)دار بوعزة )البلدية

 الثانوية التاهيلية احمد 

بن محمد الراشدي

إقليم: مديونةزينب النفزاويةإقليم: بوجدور 16906481403/09/13 18 عثمان عبيد
التربية السلمية

03/09/13 24950Uالمجاطية أولد الطالب
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -  الساقية الحمراء11

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

الثانوية التاهيلية 

البقالي

إقليم: العيونمحمد الخامسإقليم: بوجدور 1543920102/09/09 28 نور الدين ليلي
المعلوميات

03/09/13 06473K)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: السمارةوادي الساقية الحمراء

الثاني

إقليم: بنسليمان 1596743221/10/11 31 أمال الحدادي
اللغة العربية

31/10/11إلتحاق بالزوج 07854L)بنسليمان )البلدية

الثانوية العدادية سد مولي إقليم: السمارةالمير مولي رشيد

يوسف

إقليم: الحوز 16902561103/09/13 28 صلح الدين 

الشكري

اللغة الفرنسية
03/09/13 20673Vأيت عادل

إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: السمارةالمير مولي رشيد 1587224101/01/10 52 ايت مبارك هشام
اللغة النجليزية

01/01/10 03228H)امنتانوت )البلدية

إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: السمارةالمجاهد ناضل الهاشمي 1597465105/09/11 40 عبد الجليل الديوان
اللغة النجليزية

05/09/11 17291Uلكفيفات

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: السمارةالمير مولي رشيد 1690315303/09/13 28 محسن عز الدين
اللغة النجليزية

03/09/13 03790U)أمزميز )البلدية

إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: السمارةابن الهيثم 1687156504/09/12 24 رشيد حمسك
اللغة النجليزية

04/09/12 17248Xبونعمان

إقليم: خريبكةالمام  مالكإقليم: السمارةالربيب 1688969203/09/13 28 محمد وسعيد
الرياضيات

03/09/13 12237A)خريبكة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن ماجةإقليم: السمارةانس بن مالك

وتنان

1691641103/09/13 28 شقيفة ربيع
الرياضيات

03/09/13 21229Z)اكادير )البلدية

عمالة مقاطعات حسان بن تابثإقليم: السمارةالمير مولي رشيد

سيدي البرنوصي

1689937203/09/13 18 عبدالرحيم هدار
الرياضيات

03/09/13 23766G)سيدي مومن )المقاطعة

إقليم: الناضورثانوية فرخانة التأهيليةإقليم: السمارةوادي الساقية الحمراء 1690609403/09/13 18 عبد الحفيظ ناظر
الرياضيات

03/09/13 12758S)بني انصار )البلدية

إقليم: العيونإبن بطوطةإقليم: السمارةوادي الساقية الحمراء 1691640103/09/13 18 رشيد شكراد
الرياضيات

03/09/13 23594V)العيون )البلدية

إقليم: وزان 3 مارسإقليم: السمارةالمير مولي رشيد 1679307301/03/11 46 أناس النميشي
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 23496Nسيدي رضوان

إقليم: فجيجمولي رشيدإقليم: السمارةوادي الساقية الحمراء 16793111801/03/11 46 حسن ايناو
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 10533Y)فجيج )البلدية

إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: السمارةالمير مولي رشيد 1546049101/01/10 44 يحيى  حمداش
علوم الحياة 

والرض
01/01/10إلتحاق بالزوجة 11573D)تيفلت )البلدية

الثانوية التأهيلية زينب إقليم: السمارةوادي الساقية الحمراء

النفزاوية

إقليم: الحوز 14103391206/09/06 70 اسريع رشيد
الفيزياء والكيمياء

06/09/06 25261Gاغمات

ثانوية المام البخاري إقليم: السمارةانس بن مالك

التأهيلية

إقليم: تاونات 1586047802/09/10 44 الشاطر عبد الجليل
الفيزياء والكيمياء

19/09/11 26733Gامكانسة

عمالة مقاطعات حسان بن تابثإقليم: السمارةالمير مولي رشيد

سيدي البرنوصي

1588043102/09/10 40 ياسين امادي
الفيزياء والكيمياء

02/09/13 23766G)سيدي مومن )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -  الساقية الحمراء11

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: السمارةانس بن مالك 1586251402/09/10 36 محمد الفرجي
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 25813G)سيدي بنور )البلدية

إقليم: تاوريرتصلح الدين اليوبيإقليم: السمارةانس بن مالك 1722008102/09/14 13 قجيع عبد العالي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 04678J)تاوريرت )البلدية

إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: السمارةانس بن مالك 1689771703/09/13 28 بحزامة اسماعيل
التربية البدنية

03/09/13 15942C)تاونات )البلدية

ثا.صلح الدين اليوبي إقليم: السمارةالربيب

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

16793081201/03/11 46 عزيز أويدير
المعلوميات

01/03/11 21221Rبني وكيل

إقليم: الحوزثانوية الشويطر التأهيليةإقليم: السمارةوادي الساقية الحمراء 1548846502/09/09 18 عبد الكريم بخاشو
الفلسفة

03/09/13 26643Jسيدي عبد ا غيات

بابا احمد بن محمد 

يحظيه

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزيةإقليم: العيون 1586877302/09/10 36 رشيد واعتو
اللغة العربية

02/09/10 25518L)المنارة )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: العيونمحمد الخامس

ملول

61351316/09/94 96 مولي محمد   

ترناوي

اللغة الفرنسية
16/09/06 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: العيونالحسن الثاني

ملول

1043451216/09/96 84 فتيحة   الهاشمي
اللغة الفرنسية

04/09/02أقدمية 12 سنة 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوي محمد الزرقطونيإقليم: العيون14 غشت 1689519603/09/13 28 ساليم منير
اللغة الفرنسية

03/09/13 15106U)جرف الملحة )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية التغناري التأهيليةإقليم: العيونإبن زهر

صالح

1690246403/09/13 28 الوليد النبيد
اللغة الفرنسية

03/09/13 07692K)الفقيه بن صالح )البلدية

إقليم: العرائشمولي محمد بن عبداإقليم: العيونإبن بطوطة 1690419603/09/13 28 وسام الطرشي
اللغة الفرنسية

03/09/13 05989J)العرائش )البلدية

إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: العيونإبن زهر 16899961203/09/13 18 عبد الناجي 

العسيري

اللغة الفرنسية
03/09/13 15129Uاولد نوال

الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: العيونحي القسم

الدريسي

إقليم: بنسليمان 1284544130/09/05 50 بلخديم إيمان
اللغة النجليزية

02/09/09 07853K)بنسليمان )البلدية

عمالة: طنجة - وادي الذهبإقليم: العيونالساقية الحمراء

أصيل

15994101305/09/11 31 أشرف المامون
اللغة السبانية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 15363Y)اصيلة )البلدية

بابا احمد بن محمد 

يحظيه

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية إبن رشدإقليم: العيون 1689526603/09/13 18 خالد ملوك
اللغة السبانية

03/09/13 14645T)برشيد )البلدية

عمالة: مكناسبدرإقليم: العيونمحمد الخامس 1587181101/01/10 42 عزيز جعري
الرياضيات

01/01/10 24761N)مكناس )البلدية

عمالة مقاطعة ابن عربيإقليم: العيونالمصلى

عين الشق

1688998103/09/13 28 المصطفى بلخدير
الرياضيات

03/09/13 24952W)عين الشق )المقاطعة

عمالة: المحمديةابن ياسينإقليم: العيونالمصلى 1599221105/09/11 26 محمد دحمان
الرياضيات

03/09/13 01914E)المحمدية )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -  الساقية الحمراء11

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

إقليم: الخميساتمحمد بلحسن الوزانيإقليم: العيونإبن زهر 1688950203/09/13 18 عبد الرحيم اسوس
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 19265P)الخميسات )البلدية

إقليم: تاوناتثانوية خللفة العداديةإقليم: العيونإبن بطوطة 16899361603/09/13 18 محمد الفللي
الرياضيات

03/09/13 22682Dاخللفة

إقليم: تازة2 اكتوبر 1955إقليم: العيونإبن بطوطة 17194681203/09/13 18 عبد الرحيم الشفعي
الرياضيات

03/09/13 16690R)اكنول )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: العيونمحمد الخامس

تومرت

عمالة: مراكش 720313116/09/92 130 رشيد  البكوري
علوم الحياة 

والرض
08/09/14أقدمية 20 سنة 02655K)المنارة )المقاطعة

عمالة مقاطعات الداخلةإقليم: العيونمعارك تكل

سيدي البرنوصي

1591310126/07/10 46 وفاء الخنوسي
علوم الحياة 

والرض
05/08/10 01620K)سيدي مومن )المقاطعة

بابا احمد بن محمد 

يحظيه

ثانوية المام البخاري إقليم: العيون

التأهيلية

إقليم: تاونات 1678856901/03/11 36 عبد الفتاح بنشهيد
علوم الحياة 

والرض
12/10/15 26733Gامكانسة

عمالة مقاطعات ابن رشدإقليم: العيونموسى إبن نصير

ابن مسيك

1689058104/09/13 18 اسماء زراري
علوم الحياة 

والرض
04/09/13إلتحاق بالزوج 01868E)ابن امسيك )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: العيونالتنمية 1542455606/04/09 58 عبد الكريم بالعلم
الفيزياء والكيمياء

06/04/09 15129Uاولد نوال

إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: العيونالمرسى

 السراغنة

1690551103/09/13 18 حميد فروخ
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

إقليم: الحوزثانوية الشويطر التأهيليةإقليم: العيونالمصلى 1722986702/09/14 12 عبد الغفور الباز
الفيزياء والكيمياء

04/10/15إلتحاق بالزوجة 26643Jسيدي عبد ا غيات

إقليم: النواصرابن العربيإقليم: العيون14 غشت 1689750903/09/13 18 الخلوفي عبد الرافع
التربية البدنية

03/09/13 25232A)بوسكورة )البلدية

بابا احمد بن محمد 

يحظيه

عمالة: طنجة - الحنصاليإقليم: العيون

أصيل

1689782103/09/13 18 عبد العالي قزدابي
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 25649D)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة مقاطعات طه حسينإقليم: العيونإبن بطوطة

الفداء مرس 

1722350102/09/14 12 عثمان  رزوق
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01562X)الفداء )المقاطعة

إقليم: مديونةابن خلدونإقليم: العيونلسان الدين إبن الخطيب 1444758511/02/08 64 حسن لعرج
المعلوميات

15/10/12 25576Z)تيط مليل )البلدية

ثانوية علي بن ابي 

طالب التاهيلية

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: طرفاية 1585759102/09/10 46 ايت حمو عبد 

الرزاق

اللغة العربية
02/09/10 03789T)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: طرفايةصلح الدين اليوبي

عياض

إقليم: شفشاون 1591335426/11/10 46 عبد الحميد المير
اللغة العربية

04/09/12 06414Wمتيوة

إقليم: الحسيمةالشريف محمد امزيانإقليم: طرفايةابن تومرت 16807551404/09/12 24 كريم مروان
اللغة السبانية

04/09/12 23899Bبني حذيفة

ثانوية علي بن ابي 

طالب التاهيلية

إقليم: العرائشماء العينينإقليم: طرفاية 1724375102/09/14 12 خالد أشن
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 05992M)العرائش )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -  الساقية الحمراء11

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

160



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الداخلة - وادي الذهب12

السم و النسب
المديرية القليمية 

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

12

إقليم: الفقيه بن ثانوية الخوارزميإقليم: أوسردالتيرس

صالح

1688953103/09/13 18 حميد سياس
الرياضيات

03/09/13 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

إقليم: الرشيديةالثانوية تافيللت التأهيليةإقليم: أوسردالتيرس 1689751103/09/13 18 مهريش محمد
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 25732U)الرشيدية )البلدية

إقليم: وزانابن رشدإقليم: أوسردالتيرس 16899191503/09/13 18 الخيار رشيد
المعلوميات

03/09/13 06417Zاسجن

الثانوية المرجعية لل 

خديجة

إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: وادي الذهب 1679551201/03/11 36 مراد اسويفي
اللغة العربية

01/03/11 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

ثانويةالحسن الثاني 

التأهيلية

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: وادي الذهب 1690153203/09/13 28 عبد الناصر أيت بن 

الطيبي

اللغة العربية
03/09/13 25279Bأسني

إقليم: خريبكةالمغرب الكبيرإقليم: وادي الذهبالخليج 1689225901/09/13 18 عيدي محمد
اللغة العربية

03/09/13 25995E)خريبكة )البلدية

ثانويةالمام مالك 

التأهيلية

إقليم: زاكورةثأ. المسيرةإقليم: وادي الذهب 1690168403/09/13 18 سعيد إدريسي
اللغة العربية

03/09/13 26034X)زاكورة )البلدية

إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: وادي الذهبثانويةالفتح التأهيلية 16915091203/09/13 18 فراجي مصطفى
اللغة العربية

03/09/13 24514Vاغيل نومكون

عمالة: سلعبد السلم عامرإقليم: وادي الذهبالخليج 1596752321/10/11 40 القسية مصطفى
اللغة الفرنسية

21/10/11 24832R)تابريكت )المقاطعة

عمالة: سل ابراهيم الموصليإقليم: وادي الذهبإبن رشد 1691541203/09/13 28 عادل الحسني
اللغة الفرنسية

03/09/13 25859G)تابريكت )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. آيت باهاإقليم: وادي الذهبثانويةالفتح التأهيلية

باها

1691553503/09/13 18 عماد الزاهري
اللغة الفرنسية

03/09/13 23874Z)أيت باها )البلدية

ثانويةالمام مالك 

التأهيلية

عمالة: سللسان الدين إبن الخطيبإقليم: وادي الذهب 1691583203/09/13 18 مريم بن المعطي
اللغة الفرنسية

03/09/13 01295G)تابريكت )المقاطعة

ثانويةالمام مالك 

التأهيلية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: وادي الذهب

باها

1689112703/09/13 28 محمد ودال
اللغة النجليزية

03/09/13 24253Lسيدي بيبي

ثانويةالحسن الثاني 

التأهيلية

عمالة: المحمديةجابر بن حيانإقليم: وادي الذهب 1690933303/09/13 18 عمر مرضي
اللغة النجليزية

03/09/13 01915F)المحمدية )البلدية

عمالة: مكناسمحمد الخامسإقليم: وادي الذهبالخليج 1591298326/07/10 46 الشاكري عبد النبي
الجتماعيات

05/09/10 25269R)ويسلن )البلدية

ثانويةالحسن الثاني 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: وادي الذهب

الدريسي

إقليم: بنسليمان 1586338202/09/10 36 عبد الرزاق 

المصلوحي

الرياضيات
02/09/10 07853K)بنسليمان )البلدية

عمالة: الرباطابي بكر الصديقإقليم: وادي الذهبالخليج 1690594501/09/13 28 الفتوحي فريد
الرياضيات

03/09/13 01126Y)اليوسفية )المقاطعة
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السم و النسب
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 
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م. النقط

01/07/2016

المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

ثانويةالمام مالك 

التأهيلية

عمالة مقاطعات الفارابيإقليم: وادي الذهب

عين السبع الحي 

1690614203/09/13 28 أناس السمراوي
الرياضيات

03/09/13 19655N)الحي المحمدي )المقاطعة

ثانويةالحسن الثاني 

التأهيلية

إقليم: النواصرأبي حيان التوحيديإقليم: وادي الذهب 1690838103/09/13 18 مهدي عطوي
الرياضيات

03/09/13 23805Z)بوسكورة )البلدية

عمالة: طنجة - وادي الذهبإقليم: وادي الذهبإبن رشد

أصيل

1691414603/09/13 18 نور الدين الطيبي
الرياضيات

03/09/13 15363Y)اصيلة )البلدية

ثانويةالمام مالك 

التأهيلية

إقليم: الناضورحسان بن ثابتإقليم: وادي الذهب 14098881006/09/06 70 عبد الناصر الزواكي
علوم الحياة 

والرض
06/09/06 12751J)زايو )البلدية

 ثانوية  سيدي رحال إقليم: وادي الذهبالخليج

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1679526601/03/11 46 العسري جمال
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 18677A)سيدي رحال )البلدية

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيانإقليم: وادي الذهبثانويةالفتح التأهيلية 1592802201/03/11 36 شائق المختار
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 26690Kاولد زيان

ثانويةالحسن الثاني 

التأهيلية

عمالة مقاطعات عمر بن الخطابإقليم: وادي الذهب

الدار البيضاء أنفا

1679540101/03/11 36 عتاني طه
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 01486P)أنفا )المقاطعة

الثانوية المرجعية لل 

خديجة

عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: وادي الذهب 1691741901/03/11 36 بثينة عريش
علوم الحياة 

والرض
01/03/11إلتحاق بالزوج 22745X)زواغة )المقاطعة

ثانويةالمام مالك 

التأهيلية

إقليم: تازةعقبة بن نافعإقليم: وادي الذهب 15921431201/03/11 46 رشيد الزفزوفي
التربية السلمية

01/03/11 16675Zبني لنث

الثانوية المرجعية لل 

خديجة

إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: وادي الذهب 1690332303/09/13 28 عبد الرحيم أمزيان
التربية السلمية

03/09/13 08739Yأولد فرج

إقليم: العرائشالثانوية التاهيلية السعادةإقليم: وادي الذهبإبن رشد 1689713703/09/13 18 محمد الجملي
التربية البدنية

03/09/13 26674T)القصر الكبير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابو العباس السبتيإقليم: وادي الذهبإبن رشد

وتنان

1723671202/09/14 12 الحبيب العدوي
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 21230A)اكادير )البلدية

إقليم: كلميمطارق ابن زيادإقليم: وادي الذهبإبن رشد 1723995302/09/14 12 عبد العزيز باه
الفلسفة

02/09/14إلتحاق بالزوجة 10660Lفاصك
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