نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية
(الوطنية و الجهوية) بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم
الثانوي التأهيلي و التعليم الثانوي التقني لسنة 2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :

05

بني ملل  -خنيفرة

06/07/2017
ترتيب
الختيار

م .النقط

1447436

سعيد ابغى

إقليم :أزيلل

بني عياط

ثانوية الحسن الثاني التأهيلية

اللغة العربية

2

36

05/09/07

1407126

جغنان ادريسي هشام

إقليم :أزيلل

دمنات (البلدية)

ثانوية دمنات التأهيلية

اللغة الفرنسية

1

32

05/09/08

1543386

سمية دمناتي

إقليم :أزيلل

واويزغت

ثانوية واويرغت التأهيلية

اللغة الفرنسية

3

24

02/09/09

1757178

سميحة لحلو

إقليم :أزيلل

افورار

ثانوية سد بين الويدان التأهيلية

اللغة الفرنسية

2

12

1277480

العفوي عبد الرحيم

إقليم :أزيلل

دمنات (البلدية)

ثانوية دمنات التأهيلية

الرياضيات

2

52

07/09/04

1688970

الشادولي فدوى

إقليم :أزيلل

واويزغت

ثانوية واويرغت التأهيلية

الرياضيات

1

24

03/09/13

1590899

حميد حمادي

إقليم :أزيلل

أزيلل (البلدية)

ثانوية المسيرة التأهيلية

الرياضيات

1

18

26/07/10

1723301

محمد افقير

إقليم :أزيلل

أزيلل (البلدية)

ثانوية المسيرة التأهيلية

الرياضيات

2

18

02/09/14

1724231

عاشق سفيان

إقليم :أزيلل

بزو

ثانوية تيفاريتي التأهيلية

الرياضيات

5

18

02/09/14

1723644

رضوان الغزواني

إقليم :أزيلل

أزيلل (البلدية)

ثانوية المسيرة التأهيلية

التربية البدنية

2

18

03/09/14

1725915

امين مهدي اليعقوبي

إقليم :أزيلل

فم الجمعة

ثانوية واد العبيد التأهيلية

التربية البدنية

4

12

1723986

ابن اسعيد يوسف

إقليم :أزيلل

أزيلل (البلدية)

ثانوية محمد السادس التأهيلية التقنية

الفلسفة

1

18

02/09/14

1448002

محمد اوشن

إقليم :بني ملل

أولد امبارك

ثانوية النور التأهيلية

اللغة العربية

2

54

05/09/07

1156140

صالحة بودرار

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الحسن الثاني التأهيلية

اللغة العربية

1

34

16/09/99

1546658

احمد حكيمي

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الحسن الثاني التأهيلية

اللغة العربية

1

34

01/01/10

1689223

بوشرة مليلة

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الحسن الثاني التأهيلية

اللغة العربية

1

34

03/09/13

1689229

ازهور الحايل

إقليم :بني ملل

أولد امبارك

ثانوية وادي الذهب التأهيلية

اللغة العربية

4

24

03/09/13

333908

عبد الكريم الشكدالي

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الحسن الثاني التأهيلية

اللغة الفرنسية

3

118

16/09/88

رقم التأجير

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

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

المادة المطلوبة

نوع الطلب

إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوجة

تاريخ التوظيف

02/09/15

02/09/15

1

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية
(الوطنية و الجهوية) بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم
الثانوي التأهيلي و التعليم الثانوي التقني لسنة 2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

05

بني ملل  -خنيفرة

06/07/2017
ترتيب
الختيار

م .النقط

ثانوية العامرية التأهيلية

اللغة الفرنسية

9

18

اللغة النجليزية

4

94

16/09/96

1

86

06/09/01

64

06/09/06
01/01/10

المادة المطلوبة

نوع الطلب

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

1598844

عكراط عبد الجليل

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

1043644

نور الدين المباردي

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الحسن الثاني التأهيلية

1240012

الصالحة انس

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية ابن سينا التاهيلية

اللغة النجليزية

1410604

نظيف بنداوود

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الزرقطوني التأهيلية

اللغة النجليزية

3

1545723

خالد بني اخي

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية العامرية التأهيلية

اللغة النجليزية

1

34

1722995

صلح الدين مايس

إقليم :بني ملل

دير القصيبة

ثانوية إغرم لعلم التأهيلية

اللغة النجليزية

1

28

02/09/14

1678911

يوسف ايتخدجو

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الحسن الثاني التأهيلية

الجتماعيات

6

30

01/03/11

1688995

فاطمة بنعلي

إقليم :بني ملل

قصبة تادلة (البلدية)

ثانوية مولي رشيد التأهيلية

الجتماعيات

3

24

03/09/13

342905

سبع علي

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الحسن الثاني التأهيلية

الرياضيات

2

110

16/09/88

1152531

حمادي الناجي

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الحسن الثاني التأهيلية

الرياضيات

2

88

16/09/99

772683

الحسين الداودي

إقليم :بني ملل

فم العنصر

ثانوية الزيتون التأهيلية

الرياضيات

1

78

22/08/92

1446564

صالح المسكيوي

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الحسن الثاني التأهيلية

الرياضيات

2

58

05/09/07

1543598

محمد العماري

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الحسن الثاني التأهيلية

الرياضيات

2

48

02/09/09

1277464

العباسي محمد

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية موحى وحمو التأهيلية

الرياضيات

2

46

07/09/04

1586588

جاري المصطفى

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الزرقطوني التأهيلية

الرياضيات

1

36

02/09/10

1587359

أحمد عسو

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الزرقطوني التأهيلية

الرياضيات

1

34

01/01/10

1723307

يسير قشاش

إقليم :بني ملل

قصبة تادلة (البلدية)

ثانوية مولي رشيد التأهيلية

الرياضيات

1

28

02/09/14

1723320

عزيز روت

إقليم :بني ملل

أولد سعيد الواد

ثانوية اولد سعيد التاهيلية

الرياضيات

6

28

02/09/14

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

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

إلتحاق بالزوجة

تاريخ التوظيف
05/09/11

2

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية
(الوطنية و الجهوية) بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم
الثانوي التأهيلي و التعليم الثانوي التقني لسنة 2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :

05

بني ملل  -خنيفرة

06/07/2017
ترتيب
الختيار

م .النقط

1724236

التجاني أبراوي

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية موحى وحمو التأهيلية

الرياضيات

2

28

02/09/14

1691405

أحمد بورحيم

إقليم :بني ملل

قصبة تادلة (البلدية)

ثانوية مولي رشيد التأهيلية

الرياضيات

1

24

03/09/13

1724389

الناجحي يوسف

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الزرقطوني التأهيلية

الرياضيات

1

18

02/09/14

92340

عبد اللطيف بروك

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الحسن الثاني التأهيلية

الرياضيات

1

15

1680714

وازول عبد الواحد

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الحسن الثاني التأهيلية

التربية البدنية

1

40

04/09/12

1689709

عبد ا الراوي

إقليم :بني ملل

قصبة تادلة (البلدية)

ثانوية مولي رشيد التأهيلية

التربية البدنية

1

24

03/09/13

344703

المصطفى الزهاري

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الحسن الثاني التأهيلية

المعلوميات

2

102

16/09/88

رقم التأجير

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

نوع الطلب

إلتحاق بالزوجة

تاريخ التوظيف

16/09/95

304768

أحمد خلو

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الحسن الثاني التأهيلية

المعلوميات

3

38

إلتحاق بالزوجة

16/09/87

1691137

حفياني سميرة

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الزرقطوني التأهيلية

المعلوميات

1

25

إلتحاق بالزوج

03/09/13

1587083

المصطفى ياسيني

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الحسن الثاني التأهيلية

الفلسفة

5

52

01/01/10

1691198

أطير سفيان

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية الزرقطوني التأهيلية

الفلسفة

2

34

03/09/13

1689271

مريم الحوزي

إقليم :بني ملل

بني ملل (البلدية)

ثانوية العامرية التأهيلية

الفلسفة

1

24

03/09/13

1690226

قبريش ادريس

إقليم :بني ملل

دير القصيبة

ثانوية إغرم لعلم التأهيلية

الفلسفة

4

24

03/09/13

1690171

سمية محمودي

إقليم :الفقيه بن صالح

سوق السبت أولد النمة (البلدية)

ثانوية الخوارزمي التقنية

اللغة العربية

2

24

1691499

أسماء شقيربان

إقليم :الفقيه بن صالح

الفقيه بن صالح (البلدية)

ثانوية بئر انزران التقنية

اللغة العربية

4

24

03/09/13

1691506

المصطفى انكزدم

إقليم :الفقيه بن صالح

الفقيه بن صالح (البلدية)

ثانوية بئر انزران التقنية

اللغة العربية

3

22

03/09/13

1722829

ليلى حدوش

إقليم :الفقيه بن صالح

بني وكيل

ثا.صلح الدين اليوبي

اللغة العربية

1

18

02/09/14

1725794

منير علوش

إقليم :الفقيه بن صالح

سيدي عيسى بن علي

ثانوية علل بن عبد ا التأهيلية

اللغة العربية

5

12

02/09/15

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

إلتحاق بالزوج

03/09/13

3

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية
(الوطنية و الجهوية) بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم
الثانوي التأهيلي و التعليم الثانوي التقني لسنة 2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :

05

بني ملل  -خنيفرة

06/07/2017
ترتيب
الختيار

م .النقط

1690713

عواطف بوزيدة

إقليم :الفقيه بن صالح

سوق السبت أولد النمة (البلدية)

ثانوية الخوارزمي التقنية

اللغة الفرنسية

11

24

1757192

حسن ساقي

إقليم :الفقيه بن صالح

سوق السبت أولد النمة (البلدية)

ثانوية الخوارزمي التقنية

اللغة الفرنسية

3

12

02/09/15

1309225

كساب نورالدين

إقليم :الفقيه بن صالح

سوق السبت أولد النمة (البلدية)

ثانوية الخوارزمي التقنية

اللغة النجليزية

1

74

05/09/03

1587205

عبد الرزاق بادو

إقليم :الفقيه بن صالح

برادية

ثانوية اولد ادريس

اللغة النجليزية

1

24

01/01/10

1722808

توقينوت هشام

إقليم :الفقيه بن صالح

سيدي عيسى بن علي

ثانوية علل بن عبد ا التأهيلية

اللغة النجليزية

3

18

02/09/14

1756409

محمد بادة

إقليم :الفقيه بن صالح

سوق السبت أولد النمة (البلدية)

ثانوية الخوارزمي التقنية

اللغة النجليزية

1

12

02/09/15

1757906

خزان امحمد

إقليم :الفقيه بن صالح

الفقيه بن صالح (البلدية)

ثانوية التغناري التقنية

الجتماعيات

1

22

02/09/15

1596585

محمد غالب

إقليم :الفقيه بن صالح

برادية

ثانوية النصر التأهيلية

الرياضيات

5

30

18/11/11

1723299

دهباوي حمزة

إقليم :الفقيه بن صالح

برادية

ثانوية اولد ادريس

الرياضيات

1

28

02/09/14

1757315

سفيان اليقيني

إقليم :الفقيه بن صالح

سيدي عيسى بن علي

ثانوية علل بن عبد ا التأهيلية

الرياضيات

4

22

02/09/15

1757329

الحبيب العوني

إقليم :الفقيه بن صالح

الفقيه بن صالح (البلدية)

ثانوية بئر انزران التقنية

الرياضيات

1

22

02/09/15

1723326

محمد سنان

إقليم :الفقيه بن صالح

سوق السبت أولد النمة (البلدية)

ثانوية الخوارزمي التقنية

الرياضيات

1

18

02/09/14

1757303

أكناو إلهام

إقليم :الفقيه بن صالح

سيدي عيسى بن علي

ثانوية علل بن عبد ا التأهيلية

الرياضيات

4

12

02/09/15

1757304

عبد الرزاق قاسدي

إقليم :الفقيه بن صالح

سيدي عيسى بن علي

ثانوية علل بن عبد ا التأهيلية

الرياضيات

5

12

02/09/15

1757317

عبد الكريم الهدوني

إقليم :الفقيه بن صالح

سوق السبت أولد النمة (البلدية)

ثانوية الخوارزمي التقنية

الرياضيات

1

12

02/09/15

1757332

حميد صديقي

إقليم :الفقيه بن صالح

سيدي عيسى بن علي

ثانوية علل بن عبد ا التأهيلية

الرياضيات

1

12

02/09/15

1588211

أزمي ادريسي يوسف

إقليم :الفقيه بن صالح

الفقيه بن صالح (البلدية)

ثانوية الكندي التأهيلية

التربية البدنية

1

52

02/09/10

1690775

دحى فؤاد

إقليم :الفقيه بن صالح

سوق السبت أولد النمة (البلدية)

ثانوية الخوارزمي التقنية

التربية البدنية

1

26

03/09/13

رقم التأجير

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

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

المادة المطلوبة

نوع الطلب
إلتحاق بالزوج

تاريخ التوظيف
03/09/13

4

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية
(الوطنية و الجهوية) بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم
الثانوي التأهيلي و التعليم الثانوي التقني لسنة 2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :

05

بني ملل  -خنيفرة

06/07/2017
ترتيب
الختيار

م .النقط

1725864

عبد المنعم نصراوي

إقليم :الفقيه بن صالح

الفقيه بن صالح (البلدية)

ثانوية الكندي التأهيلية

التربية البدنية

2

22

02/09/15

1725867

عماد شكوري

إقليم :الفقيه بن صالح

كريفات

الثانوية الفلحية

التربية البدنية

2

22

02/09/15

1723684

بديع الركراك

إقليم :الفقيه بن صالح

الفقيه بن صالح (البلدية)

ثانوية الكندي التأهيلية

التربية البدنية

3

18

02/09/14

1279282

عبدالرحيم اتوليك

إقليم :الفقيه بن صالح

الفقيه بن صالح (البلدية)

ثانوية بئر انزران التقنية

المعلوميات

1

68

07/09/04

1586858

اوجداد محمد

إقليم :الفقيه بن صالح

الفقيه بن صالح (البلدية)

ثانوية التغناري التقنية

المعلوميات

1

24

02/09/10

1691139

صهيب الباشة

إقليم :الفقيه بن صالح

برادية

ثانوية عمر بن الخطاب التأهيلية

المعلوميات

2

24

03/09/13

1725126

الوراري نجاة

إقليم :الفقيه بن صالح

سيدي عيسى بن علي

ثانوية علل بن عبد ا التأهيلية

المعلوميات

1

12

02/09/15

1725772

بلفلح عبد الرزاق

إقليم :الفقيه بن صالح

الفقيه بن صالح (البلدية)

ثانوية بئر انزران التقنية

الفلسفة

2

12

02/09/15

1542848

تغزاز فاطمة

إقليم :خنيفرة

خنيفرة (البلدية)

الثانوية التأهيلسة ابو القاسم الزياني

اللغة العربية

2

55

1691540

فاظمة هوفري

إقليم :خنيفرة

خنيفرة (البلدية)

الثانوية التأهيلسة ابو القاسم الزياني

اللغة الفرنسية

1

34

03/09/13

1724312

بن عدو كوثر

إقليم :خنيفرة

مريرت (البلدية)

الثانوية التأهيلية ام الربيع

اللغة الفرنسية

1

18

02/09/14

1724321

عبد ا الزوين

إقليم :خنيفرة

مريرت (البلدية)

الثانوية التأهيلية ام الربيع

اللغة الفرنسية

1

18

02/09/14

1757212

يوسف بن ابراهيم

إقليم :خنيفرة

خنيفرة (البلدية)

الثانوية التأهيلية فاطمة الزهراء

اللغة الفرنسية

1

12

02/09/15

1545636

الدراوي خديجة

إقليم :خنيفرة

خنيفرة (البلدية)

الثانوية التأهيلسة ابو القاسم الزياني

اللغة النجليزية

1

34

01/01/10

1690093

رجاء الغلوش

إقليم :خنيفرة

خنيفرة (البلدية)

الثانوية التأهيلسة ابو القاسم الزياني

اللغة النجليزية

1

24

03/09/13

1722019

مني اكبار

إقليم :خنيفرة

مريرت (البلدية)

الثانوية التأهيلية المجد

اللغة النجليزية

1

18

02/09/14

1691334

سعيد جيبجيب

إقليم :خنيفرة

مريرت (البلدية)

الثانوية التأهيلية ام الربيع

الجتماعيات

1

34

03/09/13

1724263

ابراهيم الوجاجي

إقليم :خنيفرة

خنيفرة (البلدية)

الثانوية التأهيلسة ابو القاسم الزياني

الرياضيات

1

18

02/09/14

رقم التأجير

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

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

المادة المطلوبة

نوع الطلب

إلتحاق بالزوج

تاريخ التوظيف

06/04/09

5

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية
(الوطنية و الجهوية) بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم
الثانوي التأهيلي و التعليم الثانوي التقني لسنة 2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :

05

بني ملل  -خنيفرة

06/07/2017
ترتيب
الختيار

م .النقط

1758012

الجزولي احسان

إقليم :خنيفرة

خنيفرة (البلدية)

الثانوية التأهيلسة ابو القاسم الزياني

الرياضيات

1

12

1543500

الهكاوي ماجدة

إقليم :خنيفرة

خنيفرة (البلدية)

الثانوية التأهيلسة ابو القاسم الزياني

الفلسفة

4

42

02/09/09

1617257

عراقي محمد

إقليم :خنيفرة

خنيفرة (البلدية)

القثانوية التأهيلية طارق

الفلسفة

1

28

02/09/14

1238540

سفيان مشرف

إقليم :خريبكة

خريبكة (البلدية)

الثانوية العدادية المام مالك

اللغة الفرنسية

1

68

06/09/01

1285311

فاطمة الزهراء البكاري

إقليم :خريبكة

خريبكة (البلدية)

الثانوية العدادية المام مالك

اللغة الفرنسية

1

64

07/09/05

1237806

عادل كزار

إقليم :خريبكة

خريبكة (البلدية)

الثانوية التاهيلية بن ياسين

اللغة الفرنسية

1

52

06/09/01

1757208

فاطمة الزهراء الديناري

إقليم :خريبكة

وادي زم (البلدية)

الثانوية التأهيلية الحسن الثاني

اللغة الفرنسية

1

22

02/09/15

1723852

ياسر بوعلم

إقليم :خريبكة

خريبكة (البلدية)

الثانوية التاهيلية يوسف بن تاشفين

اللغة الفرنسية

1

18

02/09/14

1724107

نور الدين وازيدي

إقليم :خريبكة

لكفاف

الثانوية التأهيلية ابن تومرت

اللغة الفرنسية

10

18

02/09/14

1756424

نزهة مكنوزي

إقليم :خريبكة

خريبكة (البلدية)

الثانوية العدادية المام مالك

اللغة النجليزية

2

22

02/09/15

1757223

جمال السباعي

إقليم :خريبكة

بئر مزوي

الثانوية التأهيلية ورديغة

الجتماعيات

7

12

02/09/15

1723321

هشام ويدير

إقليم :خريبكة

خريبكة (البلدية)

الثانوية العدادية المام مالك

الرياضيات

1

28

02/09/14

1722462

أمين جيد

إقليم :خريبكة

خريبكة (البلدية)

الثانوية التاهيلية بن ياسين

الرياضيات

1

18

02/09/14

1598955

المصطفى بكاني

إقليم :خريبكة

خريبكة (البلدية)

الثانوية التأهيلية المغرب الكبير

الرياضيات

2

12

05/09/11

1725401

ياسين لشهاب

إقليم :خريبكة

خريبكة (البلدية)

الثانوية التاهيلية الموحدين

الرياضيات

2

12

1757333

توفيق التاجح

إقليم :خريبكة

خريبكة (البلدية)

الثانوية التاهيلية بن ياسين

الرياضيات

4

12

02/09/15

1543403

سعيد الداودي

إقليم :خريبكة

خريبكة (البلدية)

الثانوية العدادية المام مالك

الفيزياء والكيمياء

1

42

02/09/09

1678902

محمد الرطبي

إقليم :خريبكة

خريبكة (البلدية)

الثانوية التاهيلية بن ياسين

الفيزياء والكيمياء

3

36

01/03/11

رقم التأجير

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

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

المادة المطلوبة

نوع الطلب
إلتحاق بالزوجة

إلتحاق بالزوجة

تاريخ التوظيف
02/09/15

02/09/15

6

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية
(الوطنية و الجهوية) بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم
الثانوي التأهيلي و التعليم الثانوي التقني لسنة 2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :

05

بني ملل  -خنيفرة

06/07/2017
ترتيب
الختيار

م .النقط

1723240

يوسف الحبشي

إقليم :خريبكة

خريبكة (البلدية)

الثانوية التاهيلية يوسف بن تاشفين

التربية البدنية

1

28

02/09/14

1719465

إلياس العتاوي

إقليم :خريبكة

تشرافت

الثانوية التأهيلية تاشرافت

التربية البدنية

1

24

03/09/13

1725858

عماد الياسمين

إقليم :خريبكة

خريبكة (البلدية)

الثانوية التاهيلية يوسف بن تاشفين

التربية البدنية

1

12

02/09/15

1725859

أشرف بوقدير

إقليم :خريبكة

ابي الجعد (البلدية)

الثانوية التأهيلية عبد ا كنون

التربية البدنية

1

12

02/09/15

1725115

ابتسام بن المقدم

إقليم :خريبكة

ابي الجعد (البلدية)

الثانوية التاهيلية ابن رشد

المعلوميات

1

12

1278644

عبد الواحد حسان

إقليم :خريبكة

خريبكة (البلدية)

الثانوية التاهيلية بن ياسين

الفلسفة

1

74

07/09/04

1689259

نزهة لحمامي

إقليم :خريبكة

ابي الجعد (البلدية)

الثانوية التاهيلية ابن رشد

الفلسفة

1

24

03/09/13

رقم التأجير

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

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

المادة المطلوبة

نوع الطلب

إلتحاق بالزوج

تاريخ التوظيف

02/09/15

7

