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إقليم: الحسيمة 175032802/09/14 18 الجتماعياتلمعلم بلل 1اع. الرواضي رواضي

إقليم: الحسيمة 175158402/09/14 18 الجتماعياتالحجامي سمير 1اع. ايت قمرة أيت قمرة

إقليم: الحسيمة 159773405/09/11 36 إلتحاق بالزوجةالرياضياتعبد الحميد أمروس 3اعدادية النصر امزورن )البلدية(

إقليم: الحسيمة 168682004/09/12 30 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةلبحر شعيب 1اع. ايت قمرة أيت قمرة

إقليم: الحسيمة 175073002/09/14 18 التربية البدنيةنوال الحمزاوي 1عقبة بن نافع بني بوعياش )البلدية(

إقليم: الحسيمة 154460202/09/09 30 التربية التشكيليةلهيت عايدة 3العدادية الجديدة الحسيمة )البلدية(

إقليم: الحسيمة 159818105/09/11 36 التربية الموسيقيةنضال لبحر 1العدادية الجديدة الحسيمة )البلدية(

إقليم: شفشاون 128206204/09/02 56 اللغة العربيةالحولني نجاة 1الثانوية العدادية أدرار شفشاون )البلدية(

إقليم: شفشاون 124114306/09/01 52 اللغة العربيةمصطفى اولد بن كسكسو 2الثانوية العدادية الدردارة الدردارة

إقليم: شفشاون 175567702/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسلمى الحمدوني 2الثانوية العدادية المشيشي شفشاون )البلدية(

إقليم: شفشاون 175568302/09/15 12 اللغة العربيةفاطمة الزهراء اللحيح 7الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين باب تازة

إقليم: شفشاون 175088502/09/14 19 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبوثلوج سهام 1الثانوية العدادية المشيشي شفشاون )البلدية(

إقليم: شفشاون 175040702/09/14 18 اللغة الفرنسيةمصطفى أولد احساين 1الثانوية العدادية المشيشي شفشاون )البلدية(

إقليم: شفشاون 124114606/09/01 84 الجتماعياتمحمد أمغود 1الثانوية العدادية الدردارة الدردارة

إقليم: شفشاون 128307501/01/02 60 الجتماعياتامحمد غازي 1الثانوية العدادية عمر الجيدي اسطيحة

إقليم: شفشاون 153304704/09/12 30 الجتماعياتمحمد حجاج 3الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين باب تازة

إقليم: شفشاون 175392802/09/15 12 الجتماعياتالفريهمات ياسين 1الثانوية العدادية قاع أسراس تزكان

إقليم: شفشاون 175099702/09/14 18 الرياضياتالعلمي بلل 1الثانوية العدادية المشيشي شفشاون )البلدية(
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إقليم: شفشاون 144796805/09/07 34 علوم الحياة والرضجبيد بدر 1الثانوية العدادية المشيشي شفشاون )البلدية(

إقليم: شفشاون 175055002/09/14 18 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضاسرورو اكرام 1الثانوية العدادية أدرار شفشاون )البلدية(

إقليم: شفشاون 128302201/01/02 50 الفيزياء والكيمياءحميد خليفة 2الثانوية العدادية الدردارة الدردارة

إقليم: شفشاون 172614102/09/14 18 الفيزياء والكيمياءحماد سعد 7الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين باب تازة

إقليم: شفشاون 175411602/09/15 12 الفيزياء والكيمياءعبد الحكيم الخنتاش 1الثانوية العدادية قاع أسراس تزكان

إقليم: شفشاون 128276901/01/02 64 التربية السلميةرشيد العسري 2الثانوية العدادية الدردارة الدردارة

إقليم: شفشاون 168669404/09/12 30 التربية البدنيةأسماء بومديان 1الثانوية العدادية أدرار شفشاون )البلدية(

إقليم: شفشاون 175071802/09/14 18 التربية البدنيةمحمد بوبكرات 1الثانوية العدادية الدردارة الدردارة

إقليم: شفشاون 175108402/09/14 18 التربية البدنيةمحمد ياسين السميري 2الثانوية العدادية كرانسيف شفشاون )البلدية(

إقليم: شفشاون 168832604/09/12 30 التكنولوجيالمياء نشيط 7الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين باب تازة

إقليم: فحص - انجرة 175588102/09/15 22 اللغة العربيةعثمان بوحصون 1ثانوية الجوامعة العدادية اجوامعة

إقليم: فحص - انجرة 175102902/09/14 18 اللغة العربيةعزيز أحسان 1  ثانوية خميس أنجرة التاهيلية أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 175568002/09/15 12 اللغة العربيةمحمد الحراق 1ثانوية القصر الصغير العدادية القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 175631302/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةندى العلوي المحمدي 1ثانوية القصر الصغير العدادية القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 175394002/09/15 12 الجتماعياتجمال الدين لكرامي 3ثانوية عبد الكريم الخطابي العدادية القصر المجاز

إقليم: فحص - انجرة 175099902/09/14 18 الرياضياتاحمد البحياوي 1ثانوية مولي عبد ا العدادية البحراويين

إقليم: فحص - انجرة 175572802/09/15 12 الرياضياتالياس مارسو 2ثانوية الجوامعة العدادية اجوامعة

إقليم: فحص - انجرة 175023102/09/14 28 علوم الحياة والرضزايد هواش 1ثانوية القصر الصغير العدادية القصر الصغير
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إقليم: فحص - انجرة 168751004/09/12 22 الفيزياء والكيمياءحمضي هشام 3ثانوية الجوامعة العدادية اجوامعة

إقليم: فحص - انجرة 175456902/09/15 12 الفيزياء والكيمياءمحمد احنيون الشعيبي 3ثانوية القصر الصغير العدادية القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 175626602/09/15 12 الفيزياء والكيمياءسعد الفيللي 2ثانوية يوسف بن تاشفين العدادية أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 144816505/09/07 30 التربية التشكيليةأنوار   البقا لي 1ثانوية مولي عبد ا العدادية البحراويين

إقليم: العرائش 118216714/10/00 62 اللغة العربيةنجاة كايز 1الثانوية العدادية الحسن الثاني العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 127792707/09/04 50 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةطارق ترفاس 1 الثانوية العدادية المهدي بن بركة القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 88573221/09/87 42 اللغة العربيةشفيقة الراشدي 1الثانوية التأهيلية وادي المخازن للتعليم الصيل القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 168808104/09/12 30 اللغة العربيةياسمين سعدوكي 2الثانوية العدادية المغرب الجديد العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 175078802/09/14 28 اللغة العربيةعلي الزياتي 1الثانوية العدادية علل الوديي القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 175077302/09/14 18 اللغة العربيةعمر البصير 1الثانوية العدادية علل الوديي القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 175577802/09/15 12 اللغة العربيةإبتسام  اليملحي 1الثانوية العدادية الحسن الثاني العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 144803605/09/07 52 اللغة الفرنسيةزينب مشيمشة 1الثانوية العدادية الحسن الثاني العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 140884106/09/06 32 اللغة الفرنسيةفدوى الزهاو 1الثانوية العدادية المغرب الجديد العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 144747005/09/07 24 اللغة الفرنسيةالغاشي تليتماس 1الثانوية العدادية المام مالك العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 175441902/09/15 22 اللغة الفرنسيةعمر الصو 3الثانوية العدادية الوفاء العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 175439802/09/15 12 اللغة الفرنسيةالهواري احمد 2الثانوية العدادية الوفاء العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 140782907/09/05 76 اللغة النجليزيةمنير بوشتي 2الثانوية العدادية علل الوديي القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 159747305/09/11 46 اللغة النجليزيةعبد المجيد الصغير 2الثانوية العدادية الزوادة زوادة
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إقليم: العرائش 168599604/09/12 40 اللغة النجليزيةبثينة علمي قموري 9الثانوية العدادية العوامرة العوامرة

إقليم: العرائش 168851804/09/12 30 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتمحمد الطراف 1الثانوية العدادية المغرب الجديد العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 175076402/09/14 28 الجتماعياتفاطمة هتاكي 2الثانوية العدادية طارق بن زياد القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 175096202/09/14 28 الجتماعياتمحمد العربي عبد الجبار 1الثانوية العدادية المام مسلم القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 175096302/09/14 28 الجتماعياتعمر العسري 1الثانوية العدادية المام مسلم القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 175096902/09/14 28 الجتماعياتليلى الفوقري 1الثانوية العدادية المرينة القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 175097302/09/14 28 الجتماعياتالعثماني  محمد 1الثانوية العدادية المام مسلم القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 140813406/09/05 26 الجتماعياتالتليدي أيوب 2الثانوية العدادية عزيز بلل بني عروس

إقليم: العرائش 175035002/09/14 28 الرياضياتحليمة غيلن 2الثانوية العدادية الحسن الثاني العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 168506603/09/13 24 الرياضياتبنداود يوسف 2الثانوية العدادية الوفاء العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 175489702/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياترباب الداودي 1الثانوية العدادية المام مسلم القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 128368701/01/05 64 علوم الحياة والرضالشافية الشريف 1الثانوية العدادية المغرب الجديد العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 175579002/09/15 22 علوم الحياة والرضلبنى سلمون 2الثانوية العدادية المغرب الجديد العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 175580202/09/15 12 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضسهام المولت 1الثانوية العدادية علل الوديي القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 175142002/09/14 28 الفيزياء والكيمياءبالمقدم مصطفى 1الثانوية العدادية المرينة القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 158822502/09/10 38 التربية البدنيةمحمد مسكين 11الثانوية العدادية محمد بن عبدالكريم الخطابي العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 117567506/09/00 100 التربية السريةنزهة احسيكو 1الثانوية العدادية المغرب الجديد العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 159689805/09/11 36 التربية التشكيليةلمقدمي العياشي 6الثانوية العدادية العوامرة العوامرة
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إقليم: العرائش 169298603/09/13 24 التربية التشكيليةفاطمة الزهراء المالكي 6الثانوية العدادية العوامرة العوامرة

إقليم: العرائش 128036307/09/04 58 التربية الموسيقيةزهيرالعلوي 2الثانوية العدادية علل الوديي القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 150529305/09/08 56 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةألوطة إكرام 1الثانوية العدادية المرينة القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 158935502/09/10 52 التربية الموسيقية  الزياني  فيروز 4الثانوية العدادية المام مالك العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 128024727/09/04 36 التربية الموسيقيةبنفتل هشام 7الثانوية العدادية الحسن الثاني العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 168830004/09/12 30 التكنولوجياالجوهر جواد 9الثانوية العدادية الساحل الساحل

إقليم: وزان 128316201/01/02 78 اللغة العربيةحسوني نعيمة 1الثانوية العدادية بني كلة بني قلة

إقليم: وزان 175101902/09/14 28 اللغة العربيةمحمد البقيدي 1الثانوية العدادية محمد السادس مقريصات

إقليم: وزان 144751205/09/07 42 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةبنعشور صلح الدين 1الثانوية العدادية بني كلة بني قلة

إقليم: وزان 168624304/09/12 31 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسلوى القبلي 1الثانوية العدادية ابي بكر الرازي لمجاعرة

إقليم: وزان 172621802/09/14 18 اللغة الفرنسيةعبقاري  حميد 1الثانوية العدادية المام مالك وزان )البلدية(

إقليم: وزان 175461902/09/15 12 اللغة الفرنسيةعثماني محمد 1الثانوية العدادية عمر ابن جلون عين بيضاء

إقليم: وزان 128309301/01/02 70 الجتماعياتخالد سالمي 1الثانوية العدادية بني كلة بني قلة

إقليم: وزان 104384316/09/96 24 الجتماعياتاسماء اليق 1الثانوية العدادية مولي التهامي وزان )البلدية(

إقليم: وزان 175571002/09/15 12 الجتماعياتالحميوي فريد 3الثانوية العدادية مولي التهامي وزان )البلدية(

إقليم: وزان 175098902/09/14 18 MOHAMED  ZAIDANIالرياضيات 1الثانوية العدادية محمد السادس مقريصات

إقليم: وزان 175100003/09/14 18 الرياضياتاحمد القليعي 1الثانوية التاهيلية مولي عبد ا الشريف وزان )البلدية(

إقليم: وزان 144796405/09/07 43 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضكريمة أهبياج 1الثانوية التاهيلية مولي عبد ا الشريف وزان )البلدية(
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إقليم: وزان 175626902/09/15 12 الفيزياء والكيمياءمحمد شوقي 1الثانوية العدادية مولي التهامي وزان )البلدية(

إقليم: وزان 128297001/01/02 64 التربية السلميةعبد السلم الغازي 1الثانوية العدادية بني كلة بني قلة

إقليم: وزان 128287301/01/05 38 التربية السلميةعزيز المنصوري 1الثانوية العدادية عبد الخالق الطريس مصمودة

إقليم: وزان 33829916/09/88 92 التربية البدنيةقايسي المصطفى 1الثانوية العدادية بني كلة بني قلة

إقليم: وزان 168532703/09/13 24 التربية البدنيةالزعراط إلهام 1الثانوية العدادية المام مالك وزان )البلدية(

إقليم: وزان 175502602/09/15 12 التربية البدنيةأحمد الفطوش 4الثانوية العدادية قاضي الطيب الزواقي سيدي رضوان

إقليم: وزان 159817705/09/11 36 التربية الموسيقيةمحمد شمس الدين امصماض 2الثانوية التأهيلية علل الفاسي ابريكشة

إقليم: وزان 169196303/09/13 24 التربية الموسيقيةبولعيش عادل 11الثانوية العدادية خالد ابن الوليد سيدي رضوان

عمالة: طنجة - أصيل 29854016/09/86 132 اللغة العربيةمحمد احميش 6الثانوية العدادية ابن رشد طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 128309501/01/02 68 اللغة العربيةربيعة مسرى 1الثانوية العدادية  الحسني بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 130871905/09/03 50 اللغة العربيةجواد الشرادي 1الثانوية العدادية المغرب العربي اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 159705505/09/11 36 اللغة العربيةفاطمة البويش 1الثانوية العدادية جابر بن حيان طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 87739716/09/88 30 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسعاد بن دكون 1الثانوية العدادية طارق بن زياد طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175101802/09/14 28 اللغة العربيةمحمد البناي 1الثانوية العدادية يعقوب المنصور بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175102002/09/14 28 اللغة العربيةسليمان بلغربي 1الثانوية العدادية ابن البار طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 169222403/09/13 24 اللغة العربيةمريم التفراوتي 2الثانوية العدادية اجزناية كزناية )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 130870905/09/03 18 اللغة العربيةرجاء الشلقي 1الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175102101/09/14 18 اللغة العربيةالمدني محمد 1الثانوية العدادية اجزناية كزناية )البلدية(
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عمالة: طنجة - أصيل 175102402/09/14 18 اللغة العربيةاحمد اغطاس 1الثانوية العدادية الزهراء بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175577302/09/15 12 اللغة العربيةصهيب أخروف 1الثانوية العدادية المغرب العربي اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 175577402/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالعمراني يسرى 1الثانوية العدادية ابن طفيل الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175577502/09/15 12 اللغة العربيةعلى أحرموش 2الثانوية العدادية ابن طفيل الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 9061416/09/95 112 اللغة الفرنسيةيوسف القاسمي 1الثانوية العدادية ماء العينين طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 24165916/09/85 86 اللغة الفرنسيةازركي مليكة 1الثانوية العدادية جابر بن حيان طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 128358601/01/02 80 اللغة الفرنسيةحليمة   فتحي 1الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 9016316/09/95 74 اللغة الفرنسيةبشرى المرابط 1الثانوية العدادية ابن طفيل الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158787502/09/10 42 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاليعقوبي نورة 1الثانوية العدادية طارق بن زياد طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158952815/09/10 42 اللغة الفرنسيةنزهة عبد اللملك 2الثانوية العدادية المغرب العربي اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 168641904/09/12 40 اللغة الفرنسيةمريم القطبي 1الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168642204/09/12 30 اللغة الفرنسيةعبد الله الخريف 1الثانوية العدادية الساقية الحمراء الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168790304/09/12 30 اللغة الفرنسيةسكينة بنعباد 1الثانوية العدادية المغرب العربي اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 175040403/09/14 28 اللغة الفرنسيةمحمد الصاحبي 1الثانوية العدادية محمد الخامس طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175041302/09/14 28 اللغة الفرنسيةعصام شرقة 1الثانوية العدادية ابن سينا بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175018602/09/14 18 اللغة الفرنسيةهشام الحرثي 1الثانوية العدادية ابن رشد طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175087402/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةكريمة الضاو 1الثانوية العدادية ابن البار طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175113402/09/14 18 اللغة الفرنسيةمشكور عبد الواحد 1الثانوية العدادية الفارابي بني مكادة )المقاطعة(
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عمالة: طنجة - أصيل 175174802/09/14 18 اللغة الفرنسيةكريمة عزاوي 2الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175461402/09/15 12 اللغة الفرنسيةامحمدي نعيمة 2الثانوية العدادية ابن رشد طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 169319003/09/13 24 اللغة النجليزيةحمزة فرجاني 9الثانوية العدادية الطلس الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 150504205/09/08 42 إلتحاق بالزوجالجتماعياتوفاء لعنايت 2الثانوية العدادية النهضة حد الغربية

عمالة: طنجة - أصيل 169291503/09/13 34 الجتماعياتعبد الرحيم الرحماني 1الثانوية العدادية طارق بن زياد طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168851704/09/12 30 الجتماعياتعصام ابن الطالب 1الثانوية العدادية الفارابي بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175097402/09/14 18 الجتماعياتنور الدين بوخزار 1الثانوية العدادية المغرب العربي اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 175097602/09/14 18 الجتماعياتأحمد التغدويني 1الثانوية العدادية ابن طفيل الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175138302/09/14 18 الجتماعياتآدم القطبي 2الثانوية العدادية ابن رشد طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 150578405/09/08 12 الجتماعياتمرادي الحسين 1الثانوية العدادية بدر طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175564602/09/15 12 الجتماعياتانوار بلعطار 1الثانوية العدادية محمد بن الحسن الوزاني الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175570402/09/15 12 الجتماعياتجمال الحسايني 1الثانوية العدادية الزمخشري الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175570602/09/15 12 الجتماعياتأكروح محمد 1الثانوية العدادية محمد السادس الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 159867805/09/11 6 إلتحاق بالزوجالجتماعياتالودغيري للة فاطم الزهراء 2الثانوية العدادية الزياتن طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 9000416/09/95 128 الرياضياتصوفي حسن 1الثانوية العدادية جابر بن حيان طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 29643516/09/86 122 الرياضياتعبد الرحيم قسمي 1الثانوية العدادية القصبة طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 115277716/09/99 74 الرياضياترضوان الشنتوف 1الثانوية العدادية العقاد الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 128090306/09/04 72 إلتحاق بالزوجالرياضياترشيدة عدي 1الثانوية العدادية الزمخشري الشرف  مغوغة )المقاطعة(
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عمالة: طنجة - أصيل 159846105/09/11 28 الرياضياتأمتيو لمياء 1الثانوية العدادية المسيرة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175099401/09/14 28 الرياضياتخالد الصالحي 1الثانوية العدادية ابن طفيل الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 169188803/09/13 25 إلتحاق بالزوجالرياضياتزكية المنصوري 1الثانوية العدادية ابن رشد طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 150483305/09/08 24 الرياضياتبندريس محسن 1الثانوية العدادية  الحسني بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175490802/09/15 22 الرياضياتسعيد تمجردين 1الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 169297503/09/13 16 الرياضياتيوسف العامري 1الثانوية العدادية ماء العينين طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175405102/09/15 12 الرياضياتيونس اشويبة 1الثانوية العدادية ابن طفيل الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175438602/09/15 12 الرياضياتعماد مجوط 1الثانوية العدادية محمد بن الحسن الوزاني الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175572702/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتمنير الشراط 1الثانوية العدادية ابن خلدون الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175572902/09/15 12 الرياضياتمحمد الزاهر 1الثانوية العدادية جابر بن حيان طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175573302/09/15 12 الرياضياتبلل الشنتوف 3الثانوية العدادية الطلس الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175573402/09/15 12 الرياضياتاحميمد إيهاب 2الثانوية العدادية محمد السادس الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175574302/09/15 12 الرياضياتبلل حرشاوي 2الثانوية العدادية الزياتن طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 190952801/01/17 6 إلتحاق بالزوجالرياضياتسكينة   تورخو 1الثانوية العدادية العقاد الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 190953601/01/17 6 إلتحاق بالزوجالرياضياتحسناء العسري 1الثانوية العدادية  الحسني بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 68430027/10/82 118 علوم الحياة والرضأحمد بن زكو 1الثانوية العدادية طارق بن زياد طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111349716/09/97 102 علوم الحياة والرضبنحتيون أسماء 4الثانوية العدادية إدريس الثاني الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112379416/09/98 96 علوم الحياة والرضسارة الجباري 1الثانوية العدادية محمد الخامس طنجة المدينة )المقاطعة(

9 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: طنجة - أصيل 115285116/09/99 72 علوم الحياة والرضبروحو سعاد 1الثانوية العدادية مولي إسماعيل الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112378316/09/98 66 علوم الحياة والرضعمراني رشيد 1الثانوية العدادية ماء العينين طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 169195603/09/13 34 علوم الحياة والرضالحاميدي فاطمة 1الثانوية العدادية  مولي عبد الرحمن بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168597704/09/12 30 علوم الحياة والرضمحمد الحواط 1الثانوية العدادية ابن طفيل الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 159802505/09/11 28 علوم الحياة والرضسعاد الطوجاني 1الثانوية العدادية خلبج طنجة الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175103802/09/14 28 علوم الحياة والرضبراضي محسن 2الثانوية العدادية الزياتن طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175104102/09/14 28 علوم الحياة والرضعبد العالي بوزيد 1الثانوية العدادية المسيرة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175104802/09/14 28 علوم الحياة والرضالزغولي محمد 1الثانوية العدادية الساقية الحمراء الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 169301603/09/13 24 علوم الحياة والرضالحضري خلود 6الثانوية التأهيلية الحسن الثاني بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175105002/09/14 18 علوم الحياة والرضعز الدين أحيون 1الثانوية العدادية ابن البار طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175442802/09/15 12 علوم الحياة والرضانوار الشيكر 9الثانوية العدادية ابن رشد طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175581202/09/15 12 علوم الحياة والرضعماد قباش 1الثانوية العدادية جابر بن حيان طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 159795305/09/11 46 الفيزياء والكيمياءعبد المجيد الغوالي 1الثانوية العدادية جابر بن حيان طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158800502/09/10 40 الفيزياء والكيمياءمريم طاسي 2الثانوية العدادية الزياتن طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168805004/09/12 24 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءتمدوي رقية 1الثانوية التأهيلية الحسن الثاني بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175142802/09/14 18 الفيزياء والكيمياءالمصطفى  جويد 1الثانوية العدادية ابن طفيل الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175456602/09/15 12 الفيزياء والكيمياءعثمان أولد التهامي 1الثانوية العدادية ماء العينين طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175624002/09/15 12 الفيزياء والكيمياءمحسن روان 1الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز طنجة المدينة )المقاطعة(

10 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: طنجة - أصيل 175624602/09/15 12 الفيزياء والكيمياءالزهاري محمد 4الثانوية العدادية الطلس الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 169285203/09/13 34 التربية السلميةرضوان سيور 2الثانوية العدادية ابن طفيل الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171945103/09/13 34 التربية السلميةالوراد محمد 10الثانوية العدادية الزياتن طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 174969002/09/14 28 التربية السلميةمحمد الخربوبي 11الثانوية العدادية بدر طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175447802/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةمراد الشرفاوي 4الثانوية العدادية محمد بن الحسن الوزاني الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 78872416/09/92 114 التربية البدنيةوهبي محمد 6الثانوية العدادية ماء العينين طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 31069421/09/87 98 التربية البدنيةاحمد محب 3الثانوية العدادية  مولي عبد الرحمن بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168672104/09/12 36 التربية البدنيةعبد المجيد الشاوني 3الثانوية العدادية الساقية الحمراء الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168534903/09/13 34 التربية البدنيةمنير الغالي 9الثانوية العدادية السانية الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168662604/09/12 30 التربية البدنيةهشام العالم 8الثانوية العدادية الزمخشري الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168688004/09/12 28 التربية البدنيةخديجة رحمون 3الثانوية العدادية مغوغة الصغيرة الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168602504/09/12 18 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةأمجوط زهير 1الثانوية العدادية ابن رشد طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175072302/09/14 18 التربية البدنيةعبد اللطيف اردة 2الثانوية العدادية الزهراء بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175106302/09/14 18 التربية البدنيةعادل باعلة 11الثانوية التأهيلية الحسن الثاني بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175108702/09/14 18 التربية البدنيةالمرضي عبد السلم 11الثانوية العدادية عبد ا ابن ياسين بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 17790116/09/83 160 التربية التشكيليةسعيدي رشيد 1الثانوية العدادية المغرب العربي اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 15252516/10/82 150 التربية التشكيليةمحمد ابن تابت 5الثانوية العدادية محمد بن الحسن الوزاني الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 74833316/09/93 136 التربية التشكيليةرشيد الصغير 4الثانوية العدادية طارق بن زياد طنجة المدينة )المقاطعة(

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



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي  لسنة 

2017

م. النقط

06/07/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب

طنجة - تطوان - الحسيمة01

المادة المطلوبة ترتيب مؤسسة  التعيينالمديرية القليمية  للتعيين

الختيار
جماعة  التعيين

عمالة: طنجة - أصيل 89850716/09/91 134 التربية التشكيليةالرايس زهرة 1الثانوية العدادية جابر بن حيان طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 115278816/09/99 88 التربية التشكيليةكمال الديان 7الثانوية العدادية الزياتن طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 123359913/09/01 62 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةنورا صبار 1الثانوية العدادية آسية الوديع بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 159827605/09/11 46 التربية التشكيليةالدب شروق 2الثانوية العدادية إدريس الثاني الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 144818705/09/07 36 التربية التشكيليةالسفريوي عادل 4الثانوية العدادية المسيرة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 159828505/09/11 36 إلتحاق بالزوجةالتربية التشكيليةمعاد ابوالهنا 11الثانوية العدادية إدريس الثاني الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 159830305/09/11 36 التربية التشكيليةاعراص سعيد 11الثانوية العدادية الزهراء بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 144818505/09/07 32 التربية التشكيليةالوهابي عادل 1الثانوية العدادية  الحسني بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 169297803/09/13 24 التربية التشكيليةعدنان الزياني 11الثانوية العدادية عبد ا كنون بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 144817205/09/07 6 إلتحاق بالزوجةالتربية التشكيليةالمين اكحايلو 3الثانوية العدادية سيدي اليماني سيدي اليمني

عمالة: طنجة - أصيل 123364610/09/01 72 التربية الموسيقيةالحبيب  السلسي 1الثانوية العدادية ابن خلدون الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 128024321/09/04 44 إلتحاق بالزوجةالتربية الموسيقيةحديفة بنعلي 1الثانوية العدادية الزياتن طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168632404/09/12 40 التربية الموسيقيةبلبهلول قمر 11الثانوية العدادية مغوغة الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 159813505/09/11 36 التربية الموسيقيةاسامة العوامي التيوى 11الثانوية العدادية مغوغة الصغيرة الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140889406/09/06 67 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتالعليوي نور الدين 11الثانوية العدادية مولي إسماعيل الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 144716405/09/07 60 المعلومياتادريسي عبد المالك 2الثانوية العدادية جابر بن حيان طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168627003/09/12 40 المعلومياتالصفار معاد 1الثانوية التأهيلية الملك فهد بن عبد العزيز الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 159799505/09/11 36 المعلومياتيوسف الراجي 11الثانوية العدادية المسيرة بني مكادة )المقاطعة(

12 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: تطوان 89583116/09/89 142 اللغة العربيةنزيهة بوزكري 1الثانوية العدادية ابن سينا تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 124155225/09/01 96 اللغة العربيةنعيمة شعبان 1علل بن عبد ا تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 105257816/09/97 92 اللغة العربيةحفيظة بوكصة 3سادس  نوفمبر تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 128205804/09/02 82 اللغة العربيةهشام البردعي 4عمر بن عبد العزيز تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 128299101/01/02 60 اللغة العربيةتوفيق ازويحل 5محمد الزرقطوني تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 150497105/09/08 60 اللغة العربيةالربوز محمد 9أحمد الراشدي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 30678911/12/87 58 اللغة العربيةاحمد الشندودي 4مولي الحسن تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 31078916/09/87 46 اللغة العربيةمحمد الحمدي 8أحمد الراضي السلوي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 169305703/09/13 34 اللغة العربيةامخيشن كوثر 2سعد بن أبي وقاص تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 169305803/09/13 34 اللغة العربيةمحمد بنحساين 9الفقيه أحمد الحداد تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 169306103/09/13 34 اللغة العربيةصهيب داوود 4محمد عابد الجابري تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175100802/09/14 28 اللغة العربيةالمرابط خديجة 1أحمد شوقي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175039102/09/14 19 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةلبدو سعيد 1الندلس تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175038802/09/14 17 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةنادية ابنعيش 2ابن ماجة بني سعيد

إقليم: تطوان 175567502/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسناء اجانف 1محمد الزرقطوني تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 128124107/09/04 88 اللغة الفرنسيةامال القاضي الوهابي 1علل بن عبد ا تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 117700506/09/00 54 اللغة الفرنسيةفوزية اليوسفي 2أحمد الراضي السلوي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 112376416/09/98 48 اللغة الفرنسيةبشرى العمري 1الفقيه المرير تطوان )البلدية(

13 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: تطوان 159842705/09/11 36 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةحفيظ الرشيد 2سادس  نوفمبر تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140883306/09/06 34 اللغة الفرنسيةحسني هيبة 9مولي الحسن تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175151402/09/14 28 اللغة الفرنسيةسعيد بوريمان 7عزيز بلل زاوية سيدي قاسم

إقليم: تطوان 169296003/09/13 24 اللغة الفرنسيةسناء الوارثي 1الندلس تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 169305403/09/13 24 اللغة الفرنسيةفرح ادريسي زاوي 4الفراهيدي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175442002/09/15 22 اللغة الفرنسيةنادية الطليكي 6محمد عابد الجابري تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 174977102/09/14 18 اللغة الفرنسيةابراهيم نجمي 10أبو عبيدة بن الجراح صدينة

إقليم: تطوان 175018702/09/14 18 اللغة الفرنسيةماجدة الهاني 2سعد بن أبي وقاص تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175631602/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالجعفري وئام 1محمد الزرقطوني تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175441202/09/15 12 اللغة الفرنسيةالرامي ندى 6أحمد شوقي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175442102/09/15 12 اللغة الفرنسيةالسياجي يونس 3سعد بن أبي وقاص تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175462802/09/15 12 اللغة الفرنسيةعقاوي مصطفى 4عزيز بلل زاوية سيدي قاسم

إقليم: تطوان 154457102/09/09 46 اللغة النجليزيةجلل الرازي 2عزيز بلل زاوية سيدي قاسم

إقليم: تطوان 168791704/09/12 40 اللغة النجليزيةبولعيد لبنى 1الزبير بن العوام تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 144685305/09/07 36 اللغة النجليزيةسيفى مصطفى 2عمر بن عبد العزيز تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 159772105/09/11 36 اللغة النجليزيةبوشرى جراي 2سيدي طلحة تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 159821205/09/11 36 اللغة النجليزيةتوفيق المحساني 1ابي بكر الرازي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 169185003/09/13 34 اللغة النجليزيةعصام لعور 11أبو العلء المعري الحمراء

14 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: تطوان 140876506/09/06 46 اللغة السبانيةيونس  سلمون 7مولي أحمد المنجرة زيتون

إقليم: تطوان 128209704/09/02 92 الجتماعياتالورديني الحسن 2سيدي طلحة تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140813707/09/05 40 إلتحاق بالزوجالجتماعياتالزوجال بشرى 3علل بن عبد ا تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140811528/09/05 36 الجتماعياتمعاد  موان 1انوال تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 159848005/09/11 36 الجتماعياتخديجة السفياني 1ابي بكر الرازي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 159825505/09/11 24 الجتماعياتاسماعيل الطالعي 10أبو العلء المعري الحمراء

إقليم: تطوان 175075902/09/14 18 الجتماعياتإبراهيم الصرحاني 11عبد ا ابراهيم بني حرشن

إقليم: تطوان 175564502/09/15 14 إلتحاق بالزوجالجتماعياتأمينة البسطي 6سادس  نوفمبر تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158957002/09/10 13 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتبرغازي نور الدين 1عبد الرحيم بوعبيد ملليين

إقليم: تطوان 175565102/09/15 12 إلتحاق بالزوجالجتماعياتفاطمة البقالي 4سادس  نوفمبر تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 190883801/01/17 6 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتمحمد استيتو الحساني 1معاذ بن جبل جبل لحبيب

إقليم: تطوان 191068701/01/17 6 إلتحاق بالزوجالجتماعياتكوثر أخريف 7أبو عبيدة بن الجراح صدينة

إقليم: تطوان 88969016/09/88 138 إلتحاق بالزوجالرياضياتنادية عبد اللوي 2مولي الحسن تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 104549716/09/96 78 الرياضياتمحمد بدوي 3أحمد الراضي السلوي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 123370606/09/01 72 الرياضياتمحمد اولد كركالو 4انوال تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 34745216/09/88 54 الرياضياتبنجاح بوشعيب 7الثانوية العدادية ابن سينا تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 130956705/09/03 52 الرياضياتمحمد  ر 6القدس تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 150483105/09/08 48 الرياضياتزينب بلعظم 2سعد بن أبي وقاص تطوان )البلدية(

15 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: تطوان 144805105/09/07 42 الرياضياتالكوشي لبنى 1الزبير بن العوام تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 150483905/09/08 42 الرياضياتاشريقي مريم 2محمد عابد الجابري تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 150482505/09/08 36 الرياضياتاخنوس سارة 2الفقيه احمد بنتاويت تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 168472503/09/13 30 الرياضياتاحمد الحموتي 9عبد الرحيم بوعبيد ملليين

إقليم: تطوان 127816807/09/04 28 الرياضياتعبد الحق السهلي 3عبد الرحيم بوعبيد ملليين

إقليم: تطوان 168794204/09/12 26 الرياضياتهشام بوشكارن 3علي بن أبي طالب ازل

إقليم: تطوان 169297003/09/13 24 الرياضياتيسرى  الشلوشي 1سادس  نوفمبر تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 169302303/09/13 24 الرياضياتبشرى الهبطي العمراني 1أحمد شوقي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 126223004/09/02 22 الرياضياتزهواني رشيد 2الثانوية العدادية 20 غشت تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158877802/09/10 22 إلتحاق بالزوجةالرياضياتالعمراويين عدنان 1أحمد الراضي السلوي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175405402/09/15 22 الرياضياتنغموش يسرى 8ابي بكر الرازي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175439002/09/15 22 الرياضياتإجة الدوش 6سادس  نوفمبر تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175573802/09/15 22 الرياضياتحليمة البقالي القاسمي 2أبو بكر القادري زينات

إقليم: تطوان 150509905/09/08 18 إلتحاق بالزوجةالرياضياتفؤاد نويرة 2عمر بن عبد العزيز تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 174986902/09/14 18 الرياضياتحميد لعديسي 1الفراهيدي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175036702/09/14 18 الرياضياتيوسف السعدي 8ابن الياسمين سوق القديم

إقليم: تطوان 175099002/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالرياضياتعبد ا السطي 2الفقيه المرير تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175099602/09/14 18 الرياضياتبنصبيح سليمان 5عزيز بلل زاوية سيدي قاسم

16 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: تطوان 175139202/09/14 18 الرياضياتالغلم أحمد 32 مارس واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 175405202/09/15 12 الرياضياتخالد بوبكر 1أبو العلء المعري الحمراء

إقليم: تطوان 175572602/09/15 12 الرياضياتعبدا اوبكى 8أبو عبيدة بن الجراح صدينة

إقليم: تطوان 115279716/09/99 86 علوم الحياة والرضمريم العافية 10الندلس تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 115287216/09/99 61 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضمحاسن مورسيا 1سعد بن أبي وقاص تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 128272701/01/02 36 علوم الحياة والرضنعيمة الوكيلي 1محمد عابد الجابري تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 169211903/09/13 24 علوم الحياة والرضحمزة البهجة 1أحمد شوقي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158779502/09/10 23 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضحمديني صابر 2محمد الزرقطوني تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 168645504/09/12 22 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضسومية البكاري 5ابي بكر الرازي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175020402/09/14 18 علوم الحياة والرضطه أزميزم 3ابن الياسمين سوق القديم

إقليم: تطوان 175103702/09/14 14 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضاسماء أغلى 6الثانوية العدادية ابن سينا تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175579102/09/15 13 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالصروخ مريم 5أحمد الراضي السلوي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 191010701/01/17 6 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضسعاد برهون 7سادس  نوفمبر تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 117802506/09/00 72 الفيزياء والكيمياءنور الدين ابن الصديق 4محمد الزرقطوني تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 126207213/09/02 72 الفيزياء والكيمياءربيع رحاوي 1الفقيه المرير تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 168749204/09/12 30 الفيزياء والكيمياءحافظ البهلولي 1أحمد الراشدي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 105059816/09/97 108 التربية البدنيةمحمد التسولي 1انوال تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 128264007/09/05 54 التربية البدنيةبعو محمد 1الندلس تطوان )البلدية(

17 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: تطوان 78876116/09/92 52 التربية البدنيةاسماعيل  شناني 1أحمد الراشدي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 168613404/09/12 40 التربية البدنيةعبد النور الزوبعي 1أحمد شوقي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 168682704/09/12 40 التربية البدنيةلزعر معاد 11علل بن عبد ا تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 168533503/09/13 34 التربية البدنيةالحضري سعيد 1مولي الحسن تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 168669104/09/12 30 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةبديعة بوخريص 1الثانوية العدادية 20 غشت تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175504902/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةكمال البقالي 1أحمد الراضي السلوي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140904627/09/06 66 التربية السريةلطيفة شقرون 1محمد الزرقطوني تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 74377416/09/93 112 التربية التشكيليةاحسينو احدوثن 1عمر بن عبد العزيز تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 128136207/09/04 80 التربية التشكيليةمحمد امرنيس 1مولي الحسن تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 144738705/09/07 70 التربية التشكيليةمحسن بلل 1أبو بكر القادري زينات

إقليم: تطوان 144816805/09/07 70 التربية التشكيليةبلشقار عبد النور 1الثانوية العدادية ابن سينا تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158816402/09/10 52 التربية التشكيليةصفاء المالكي 5انوال تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 168850704/09/12 30 التربية التشكيليةليلى الدرقاوي 31 مارس واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 168851004/09/12 30 التربية التشكيليةانس  الدراوي 6محمد عابد الجابري تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 159829205/09/11 18 التربية التشكيليةمحمد رضى ايت عمران 2ابن ماجة بني سعيد

إقليم: تطوان 115280116/09/99 80 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةالحماض ليلى 2سادس  نوفمبر تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 117687106/09/00 80 التربية الموسيقيةعبد المجيد الشهب 1أحمد شوقي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 128050427/09/04 70 التربية الموسيقيةالحمراني رضوان 1أبو بكر القادري زينات

18 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: تطوان 130876116/09/03 66 التربية الموسيقيةهند الدوالي 2الندلس تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140926406/09/06 66 التربية الموسيقيةالخياري فيصل 1محمد عابد الجابري تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 150529905/09/08 48 التربية الموسيقيةالكورتي  سميــر 2القدس تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 159817405/09/11 46 التربية الموسيقيةياسين حموذان 31 مارس واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 140926606/09/06 42 التربية الموسيقيةاليعوتي  يوسف 1الثانوية العدادية 20 غشت تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 104519916/09/96 40 التربية الموسيقيةبلقايد مصطفى 1عبد الرحيم بوعبيد ملليين

إقليم: تطوان 159814905/09/11 37 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةنسرين بن ناصر 2الفقيه أحمد الحداد تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 169197603/09/13 24 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةياسمين مساعد 5سيدي طلحة تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 159819305/09/11 12 إلتحاق بالزوجةالتربية الموسيقيةإلياس السلموني 2الزبير بن العوام تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 127078905/09/03 94 المعلومياتالعتابي حاتم 1الفراهيدي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 159799105/09/11 36 المعلومياتلعسيري المصطفى 2علي بن أبي طالب ازل

إقليم: تطوان 159799205/09/11 36 المعلومياتسليم لفضول 4السيدة الحرة دار بني قريش

إقليم: تطوان 168880403/09/12 30 المعلومياتمنصف الناصري 8أبو بكر القادري زينات

إقليم: تطوان 175089602/09/14 18 المعلومياتالخنوس يسرى 11أبو العلء المعري الحمراء

إقليم: تطوان 126175204/09/02 56 التكنولوجياأمين هوريري 2محمد الزرقطوني تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158849302/09/10 48 التكنولوجيايوسف امباركي 1أحمد الراضي السلوي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140969006/09/06 36 التكنولوجيايونس أفيلل 1ابن البيطار تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 159791105/09/11 36 التكنولوجياابراهيم المرسلي 5محمد عابد الجابري تطوان )البلدية(
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عمالة: المضيق - الفنيدق 128292601/01/02 76 اللغة العربيةاجلوق جميلة 1ابن سينا مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 124147406/09/01 62 اللغة العربيةالعاقل بوهبوه 1ابن سينا مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175568502/09/15 22 اللغة العربيةعبد اللطيف الحياني 9المسيرة الخضراء المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175589002/09/15 22 اللغة العربيةمحمد بوعلم 5محمد الزرقطوني الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175078302/09/14 18 اللغة العربيةفاطمة وحيد 10عبد الخالق الطريس عليين

عمالة: المضيق - الفنيدق 175079002/09/14 18 اللغة العربيةبوشرى منير 4ابن زيدون الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175578102/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةنسرين حيوح 1ابن رشد مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 191046907/09/16 10 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةثرية بنيس 1ابن الهيثم مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 191046808/09/16 7 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةمحمد سعيد احميمود 1الثانوية العدادية رياض مرتيل مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 191012602/09/16 6 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةلطيفة الزواكي 2حمان الفطواكي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 33396716/09/88 70 اللغة الفرنسيةالزمخشري رشيد 1طه حسين مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 34275816/09/88 66 اللغة الفرنسيةزين الدين صلح الدين 1ابن سينا مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 21330316/09/84 54 اللغة الفرنسيةعبدالعزيز  امهاوش 4ابن رشد مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140787007/09/05 54 اللغة الفرنسيةالصافي هشام 1الجبل المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 168790204/09/12 36 اللغة الفرنسيةمعاد بنعياد 2الثانوية العدادية رياض مرتيل مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 128312101/01/05 34 اللغة الفرنسيةأحمد الزاوي 1ابن رشد مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 168839704/09/12 30 اللغة الفرنسيةبن صالح ليلى 5حمان الفطواكي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175462702/09/15 22 اللغة الفرنسيةبلقيس الخمسي 2المسيرة الخضراء المضيق )البلدية(
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عمالة: المضيق - الفنيدق 175019902/09/14 18 اللغة الفرنسيةايمان السوري 1المسيرة الخضراء المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175461502/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة بلمقدم 2محمد الزرقطوني الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 127787107/09/04 78 اللغة النجليزيةتوفيق  الساسي 1ابن الهيثم مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140868306/09/06 76 اللغة النجليزيةالرويضي عزالدين 4ابن رشد مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140784808/10/05 74 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةفدوى البياش 1حمان الفطواكي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 144684305/09/07 50 اللغة النجليزيةخرشش ألـهام 1الثانوية العدادية رياض مرتيل مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 154515702/09/09 48 اللغة النجليزيةبوزرور عماد 6 ابن تومرت بليونش

عمالة: المضيق - الفنيدق 168880604/09/12 30 اللغة السبانيةمحمد الرقيواق 3ابن زيدون الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 128300201/01/02 84 الجتماعياتعبد الحق الدراوي 1المسيرة الخضراء المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 28938916/09/86 46 الجتماعياتنور الدين العمري 1الثانوية العدادية رياض مرتيل مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 150527505/09/08 40 الجتماعياتمحمد مروان 7ابن بطوطة المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 159782005/09/11 36 الجتماعياتفتيحة طويس 7حمان الفطواكي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 158955202/09/10 34 الجتماعياترشيدة العبودي 10المام العزفي الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 168656904/09/12 30 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتتوفيق صالح 1حمان الفطواكي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175074702/09/14 18 الجتماعياتعثمان اشبون 3عبد الخالق الطريس عليين

عمالة: المضيق - الفنيدق 175074802/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالجتماعياترشيد اللغداس 1المام العزفي الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175156402/09/14 18 الجتماعياتأحمد أعليلوش 5محمد الزرقطوني الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 191012902/09/16 6 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتمحمد اللوزي 1عبد الكريم الخطابي الفنيدق )البلدية(
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عمالة: المضيق - الفنيدق 191046707/09/16 6 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتنعمان أشراط 2ابن رشد مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 34720416/09/88 126 الرياضياتالحضري عبد الواحد 2الثانوية العدادية رياض مرتيل مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 158865002/09/10 36 الرياضياتمحمد سعيد بنعمر 1الجبل المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175013002/09/14 28 الرياضياتياسين اصريح 1الجبل المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 159845502/09/11 24 الرياضياتمحمودي هاجر 1ابن سينا مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 168480303/09/13 24 الرياضياتسليم احميدوش 1ابن رشد مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 168703504/09/12 22 الرياضياتسعاد علوش 2ابن رشد مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175438402/09/15 22 الرياضياتطارق بوبيهي 6ابن بطوطة المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175439202/09/15 22 الرياضياتيوسف أحيون 1ابن بطوطة المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175574602/09/15 22 الرياضياتسهية الحمدوني 1ابن بطوطة المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175574902/09/15 22 الرياضياترجاء الحضري 1ابن بطوطة المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 150511305/09/08 18 الرياضياتالهللي عبد اللطيف 2ابن بطوطة المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175098502/09/14 18 الرياضياتاحمد الملفي 1حمان الفطواكي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175100602/09/14 18 الرياضياتفاطمة الزهراء بوقريين 1حمان الفطواكي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 168794104/09/12 12 الرياضياتبلعياشي مصطفى 4ابن بطوطة المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175488902/09/15 12 الرياضياتيوسف أطلحا 7عبد الكريم الخطابي الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175574702/09/15 12 الرياضياتالدردابي الزبير 6عبد الكريم الخطابي الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175575002/09/15 12 الرياضياتالعدنان عبد الصمد 11المختار السوسي الفنيدق )البلدية(
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عمالة: المضيق - الفنيدق 175575202/09/15 12 الرياضياترجاء الخربي 9المختار السوسي الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175583302/09/15 12 الرياضياتيوسف تخمة 10المختار السوسي الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175584002/09/15 12 الرياضياتبولويحة خالد 7المختار السوسي الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175114602/09/14 10 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضياسين أقشار 3ابن سينا مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 168526103/09/13 22 الفيزياء والكيمياءالسوسي عمر 2ابن سينا مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175455902/09/15 22 الفيزياء والكيمياءعادل السقالي 7الجبل المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175456302/09/15 22 الفيزياء والكيمياءخليل الركراكي 6ابن بطوطة المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175166602/09/14 16 الفيزياء والكيمياءالساعد بن يرو 7الجبل المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 168526903/09/13 13 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمصطفى البقالي 1الثانوية العدادية رياض مرتيل مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 158800102/09/10 12 الفيزياء والكيمياءبدر حجاج 3محمد الزرقطوني الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175448902/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةهشام كنون 9حمان الفطواكي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 159689005/09/11 36 التربية التشكيليةخالد الزيدي 2ابن سينا مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 154460402/09/09 19 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةيسرا المحراثي 1طه حسين مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 169196103/09/13 34 التربية الموسيقيةنهاد بن تحايكت 1ابن الهيثم مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 169196403/09/13 24 التربية الموسيقيةبلل بروحو 2طه حسين مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 169197203/09/13 24 التربية الموسيقيةجهيد صل ح الدين 3ابن بطوطة المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 123288306/09/01 58 التكنولوجيامحمد بوكرمز 1محمد الزرقطوني الفنيدق )البلدية(
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