
جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم البتدائي  

لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: بنسليمانإقليم: الجديدة 72511416/09/92 127 اللغة الفرنسيةالحسين فخر الدين

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 104652016/09/96 125 اللغة الفرنسيةنورالدين قريب

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 123739106/09/01 101 اللغة الفرنسيةحنان حصاري

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 123673506/09/01 97 اللغة الفرنسيةاليعقوبي محمد

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 117876306/09/00 93 اللغة الفرنسيةابراهيم سعدون

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 117979806/09/00 93 اللغة الفرنسيةسعيد طريشين

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 126654804/09/02 85 اللغة الفرنسيةكريم    الصفاوي

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 126459804/09/02 75 اللغة الفرنسيةمصطفى بنزهرة

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 123420606/09/01 69 اللغة الفرنسيةأكيا حسن

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 123832306/09/01 59 اللغة الفرنسيةفاطمة  ملوش

إقليم: بنسليمانإقليم: الجديدة 9153516/09/95 38 اللغة الفرنسيةعبد الكريم اتشيكو

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 136782807/09/04 28 اللغة الفرنسيةخديجة نظيف

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 140683505/09/08 28 اللغة الفرنسيةالمحرشي حنان

إقليم: بنسليمانإقليم: النواصر 126647604/09/02 24 اللغة الفرنسيةرضوان الزلولي

إقليم: بنسليمانإقليم: النواصر 130772905/09/03 24 اللغة الفرنسيةنجوى لمكيلي

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 175215302/09/15 24 اللغة الفرنسيةخديجة بالقباع

إقليم: برشيدإقليم: سطات 74911116/09/93 155 اللغة الفرنسيةمحمد الكبير
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إقليم: برشيدإقليم: سيدي بنور 111720916/09/97 125 اللغة الفرنسيةالمصطفى دراكي

إقليم: برشيدعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 39735717/09/90 110 اللغة الفرنسيةزاعيم فاطمة

إقليم: برشيدإقليم: سطات 6462216/09/95 101 اللغة الفرنسيةعزالد ين مزيان

إقليم: برشيدإقليم: سطات 140190206/09/06 35 اللغة الفرنسيةلمياء الجوهري

إقليم: برشيدإقليم: سيدي بنور 126700312/09/02 24 اللغة الفرنسيةهاكدا وفاء

إقليم: برشيدإقليم: سطات 175324402/09/15 24 اللغة الفرنسيةالمصطفى خودالي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 136788607/09/04 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحنان ورغوس

إقليم: برشيدإقليم: سطات 175303002/09/15 14 اللغة الفرنسيةايوب حمودة

إقليم: برشيدإقليم: سطات 155057801/01/10 9 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةحميدي عبد القادر

إقليم: برشيدإقليم: سطات 171794703/09/13 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالورديغى خديجة

إقليم: برشيدإقليم: سطات 171802403/09/13 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةليلى الواضح

إقليم: برشيدإقليم: الجديدة 171967202/09/14 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء عضار

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 95715716/09/78 114 اللغة الفرنسيةشاهير خديجة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 123390006/09/01 72 اللغة الفرنسيةأشفار حسناء

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 126902104/09/02 69 اللغة الفرنسيةلوبنة اوميمون

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 11112916/09/80 62 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمصطفى     مرحبا

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 115387316/09/99 45 اللغة الفرنسيةرشيد غمادي
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عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 5757116/09/94 40 اللغة الفرنسيةعبد الله هزام

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: النواصر 8909216/09/95 36 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمد حاري

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 140603823/01/08 35 اللغة الفرنسيةالمحسن فاطمة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 37838917/09/90 31 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفتيحة منعيم

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 78398116/09/92 30 اللغة الفرنسيةفاطمة  العيادي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 140397605/09/07 27 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمد فرقتون

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 104617716/09/96 24 اللغة الفرنسيةابراهيم مرابط

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 39176017/09/90 22 اللغة الفرنسيةحسن صدقي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 8910116/09/95 20 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمد صابر

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 154834026/11/08 16 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةعبد المجيد شباب

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 76463216/09/91 12 اللغة الفرنسيةمهاجري ارقية

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 140486705/09/07 12 اللغة الفرنسية             حنان الحرش

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 154840802/12/08 12 اللغة الفرنسيةربيعة كرملو

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 130623105/09/03 9 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبوهدي نورى

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 171717303/09/13 9 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالهام بنفائدة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 130586005/09/03 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةازكري غزلن

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 168371304/09/12 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالقرافي نعيمة
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عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 171728603/09/13 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةشيماء بوكنصة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 171933503/09/13 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةزهير خديجة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 155100601/01/10 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةخديجة ولمعلم

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الجديدة 171674303/09/13 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسعدية أغفير

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 6340616/09/95 133 اللغة الفرنسيةشفيق بحراوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: بنسليمان 123547106/09/01 85 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةامباركة الشعبي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 37848117/09/90 77 اللغة الفرنسيةعبد الحكيم بنتهامي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 37768917/09/90 76 اللغة الفرنسيةعبد الرحمان عاصمي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 123707306/09/01 51 اللغة الفرنسيةمونة فرم

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 111371216/09/97 46 اللغة الفرنسيةعثمان اونزر

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 136789807/09/04 38 اللغة الفرنسيةاوالحنافي عبد ا

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 130604205/09/03 30 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنبيلة بنضريف

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 139906007/09/05 30 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهناء أبوريشة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 123387706/09/01 28 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحنان أبوالنهي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 126371404/09/02 28 اللغة الفرنسيةعزيزة امدال

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 23814717/09/84 24 اللغة الفرنسيةعبدالحق برامي الدريسي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 123609006/09/01 24 اللغة الفرنسيةالبخاري   عبد الله
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عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 136771607/09/04 24 اللغة الفرنسيةمشروحي حنان

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 158138802/09/10 24 اللغة الفرنسيةأسامة مريم

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 38034417/09/90 22 اللغة الفرنسيةعبد ا عاكيش

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 175383202/09/15 22 اللغة الفرنسيةخديجة توهامي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 117816306/09/00 21 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةقدمار نجاة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: المحمدية 111390116/09/97 20 اللغة الفرنسيةفوزية الرحيمين

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 117382506/09/00 19 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبشر ى المكتسب

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 158478605/09/11 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالساحلي  مريم

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 168317904/09/12 16 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة الصوفي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 168394004/09/12 16 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةليلى  منصيت

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 171930503/09/13 16 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةلحيان وفاء

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 154977001/01/10 15 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالحرش عائشة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 171889303/09/13 15 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةليلى عما ري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 111900516/09/98 14 اللغة الفرنسيةكريمة  فرد وس

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 140495405/09/07 14 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةمريم قايقاي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 140737005/09/08 14 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفطومة نبيل

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 171734103/09/13 14 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسلوى بولهوال
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عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 171891603/09/13 14 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةلبنى واكريم

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: المحمدية 20467321/09/83 12 اللغة الفرنسيةعلي غاغي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 24033717/09/84 12 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاحمد  الدغوغي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعة عين الشق 136823607/09/04 12 اللغة الفرنسيةبن لحسن امينة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 140465505/09/07 12 اللغة الفرنسيةخديجة الكردي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 171916203/09/13 10 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالصنهاجي خديجة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 158366405/09/11 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسميحة الكنيبي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 158486905/09/11 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبديعة السكاكي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 168305504/09/12 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسلوى الخالقي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 172148102/09/14 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةمريم مستعد البلغيتي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 172156202/09/14 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةزينب وكيل

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 85403921/09/83 145 اللغة الفرنسيةخديجة صطيفي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 76970116/09/91 137 اللغة الفرنسيةمحمد وردي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 111710716/09/97 137 اللغة الفرنسيةعبدا شخمان

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 86118421/09/83 132 اللغة الفرنسيةجميلة طاهر

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 111700416/09/97 117 اللغة الفرنسيةحسناء بنجابر

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130786305/09/03 117 اللغة الفرنسيةمحمد مفتاح
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المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم البتدائي  

لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: سطات 117819506/09/00 101 اللغة الفرنسيةبوشتى كرام

إقليم: الجديدةإقليم: سطات 112209816/09/98 100 اللغة الفرنسيةمليكة حميمو

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 117503214/09/00 94 اللغة الفرنسيةأحلم أسيف

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 118009711/09/00 91 اللغة الفرنسيةالربيعي هدى

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130795705/09/03 69 اللغة الفرنسيةيونس مومن

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 130827803/09/03 69 اللغة الفرنسيةالركركي كريمة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 123457606/09/01 61 اللغة الفرنسيةعزيزي سعيد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 136803307/09/04 61 اللغة الفرنسيةنور الدين توفيق

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 136845207/09/04 53 اللغة الفرنسيةحسني يونس

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 104784616/09/96 46 اللغة الفرنسيةحاميد العماري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140737905/09/08 38 اللغة الفرنسيةعبد الجليل الناصري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 155077001/01/10 38 اللغة الفرنسيةمراد لحمادي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 158258801/03/10 38 اللغة الفرنسيةشوقي خديجة

إقليم: الجديدةإقليم: سطات 140153306/09/06 28 اللغة الفرنسيةامينة التريس

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126559404/09/02 24 اللغة الفرنسيةزهور الماني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 126921504/09/02 24 اللغة الفرنسيةمراد رحلة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 154840024/11/08 24 اللغة الفرنسيةفارس عبد الرحيم
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم البتدائي  

لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168094301/01/12 24 اللغة الفرنسيةفؤاد بلخو

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168297004/09/12 24 اللغة الفرنسيةخدوج الوهابي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 171860103/09/13 24 اللغة الفرنسيةحنان المناري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 123955806/09/01 22 اللغة الفرنسيةخالد الطاهري

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 140601713/02/08 14 اللغة الفرنسيةدنوني المصطفى

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 154914602/09/09 14 اللغة الفرنسيةقناس ياسين

إقليم: الجديدةإقليم: النواصر 158128402/09/10 14 اللغة الفرنسيةنواري خديجة

إقليم: الجديدةإقليم: برشيد 168372904/09/12 14 اللغة الفرنسيةسعاد لعوج

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 171887303/09/13 14 اللغة الفرنسيةحنان        نجماوي

إقليم: مديونةإقليم: سيدي بنور 111906716/09/98 109 اللغة الفرنسيةعبد العزيز مكوط

إقليم: مديونةإقليم: النواصر 72407216/09/92 74 اللغة الفرنسيةسفيان القوقجي

إقليم: مديونةإقليم: الجديدة 104690616/09/96 60 اللغة الفرنسيةمحمد الغازي

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 35114016/09/89 53 اللغة الفرنسيةمحمد بادة

إقليم: مديونةإقليم: الجديدة 127000212/09/02 53 اللغة الفرنسيةمحمد زيمو

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 70756216/09/92 50 اللغة الفرنسيةعلي غلن

إقليم: مديونةإقليم: سيدي بنور 126855204/09/02 43 اللغة الفرنسيةمجيدة مورشيد

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 117446712/09/00 40 اللغة الفرنسيةهشام الفاهي
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم البتدائي  

لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: مديونةعمالة: المحمدية 126319430/09/02 35 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةرشيد عيان

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 104647316/09/96 28 اللغة الفرنسيةعبدا فريك

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 111901616/09/98 24 اللغة الفرنسيةسعيد عزيزي

إقليم: مديونةإقليم: سطات 140705705/09/08 24 اللغة الفرنسيةمنير  هجري

إقليم: مديونةإقليم: سيدي بنور 154880902/09/09 24 اللغة الفرنسيةعبد العظيم عيبوس

إقليم: مديونةعمالة مقاطعة عين الشق 117739706/09/00 22 اللغة الفرنسيةهشام إبورك

إقليم: مديونةإقليم: سيدي بنور 172087602/09/14 21 اللغة الفرنسيةفاهيم سعاد

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 140701805/09/08 9 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةكوثر كابو

إقليم: مديونةإقليم: سطات 172025202/09/14 9 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةهشام شهابي

إقليم: مديونةإقليم: سطات 172041502/09/14 9 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةالغالي العكري

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 158100002/09/10 8 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةأيوب خيارا

إقليم: مديونةإقليم: سطات 172138602/09/14 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةملوك ايمان

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 158347505/09/11 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسكينة الفاضلي

إقليم: مديونةإقليم: الجديدة 172082802/09/14 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةليلى الصافي

إقليم: النواصرإقليم: سطات 111381416/09/97 127 اللغة الفرنسيةايت زهرة عزيز

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 126700412/09/02 67 اللغة الفرنسيةحكان خديجة

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 136851807/09/04 59 اللغة الفرنسيةكريمة جمزاوي
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم البتدائي  

لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 126627404/09/02 57 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةأمال المسكيني

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 126328304/09/02 56 اللغة الفرنسيةادريس ابوالطاهر

إقليم: النواصرعمالة مقاطعة الحي الحسني 118087706/09/00 52 اللغة الفرنسيةنوال السماعيلي

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 8931116/09/95 50 اللغة الفرنسيةالهللي محمد

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 123503606/09/01 45 اللغة الفرنسيةمحمد بنزينب

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 111901216/09/98 24 اللغة الفرنسيةعبد العزيز عياش

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 115401816/09/99 24 اللغة الفرنسيةطائف ساسين

إقليم: النواصرإقليم: سطات 140564201/02/08 24 اللغة الفرنسيةنعيمة رحمي

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 158368505/09/11 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالحناني دنيا

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 158474405/09/11 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةزينب رياج

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 111381716/09/97 17 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمدعبيد

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 168331104/09/12 16 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةأسماء حاضري

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 171811103/09/13 16 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةغزلن فداق

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 104768416/09/96 14 اللغة الفرنسيةأحمد سهير

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 111901516/09/98 14 اللغة الفرنسيةسعيد لحنين

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 115378016/09/99 14 اللغة الفرنسيةفاطمة لعلوي

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 126545504/09/02 14 اللغة الفرنسيةامال الشعبي
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم البتدائي  

لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 140489805/09/07 14 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةوفاء مروت

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 158059602/09/10 14 اللغة الفرنسيةسعاد العساوي

إقليم: النواصرإقليم: بنسليمان 175291202/09/15 12 اللغة الفرنسيةسعيدة أصغير

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 171717503/09/13 10 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةالميلودي بنحليمة

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 171900503/09/13 9 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةخديجة اتسليت

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 111951716/09/98 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةداداح ادريسية

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 168082101/01/12 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفتيحة ايت عبو

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 158113202/09/10 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةمريم مهدوبي

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 168425204/09/12 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةخديجة صابر

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 191231701/01/17 7 KEMMACH SOUMIAإلتحاق بالزوجاللغة الفرنسية

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 126624618/09/02 50 اللغة الفرنسيةنورى المختاري

إقليم: سطاتإقليم: الجديدة 126514002/10/02 43 اللغة الفرنسيةنصر الدين الشكداني

إقليم: سطاتإقليم: الجديدة 140045907/09/05 43 اللغة الفرنسيةاناس كريمة

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 111801716/09/97 36 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالفايدي كريمة

إقليم: سطاتإقليم: الجديدة 140636505/09/08 28 اللغة الفرنسيةعيتاني محمد

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 111794516/09/97 24 اللغة الفرنسيةبوشعيب بكار

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 136826807/09/04 24 اللغة الفرنسيةمليكة بطاح
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالمديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم البتدائي  

لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الدار البيضاء  - سطات06

ملحظاتالمادة المطلوبة

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 140700405/09/08 14 اللغة الفرنسيةالعزيز فرتاحي

إقليم: سيدي بنورإقليم: الجديدة 168425104/09/12 14 اللغة الفرنسيةالزوهرة صابر
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