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تاريخ التوظيف
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06

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: بنسليمان 168953

4

03/09/13 34 اللغة السبانيةنزهة الزعيم

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 115726

2

16/09/99 42 اللغة العربيةعبدالنعيم الداودي

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 154508

6

02/09/09 42 اللغة العربيةازوغ ابراهيم

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 126660

7

04/09/02 12 اللغة العربيةالصديقي عبدالغني

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 154492

7

02/09/09 22 اللغة الفرنسيةعبد الحق نجار

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 111900

1

16/09/98 12 اللغة الفرنسيةعبد اللطيف هزيني

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: برشيد 117262

5

04/09/02 72 اللغة النجليزيةفاطمة  بيضو

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 154402

6

02/09/09 20 اللغة النجليزيةربيع متمني

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 169097

2

03/09/13 16 اللغة النجليزيةمحمد بوريس

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 167915

1

01/03/11 12 الجتماعياتعبد الرحيم أيت علي

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 172545

2

02/09/15 12 الرياضياتنجاح كاميليا

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 154228

1

02/02/09 54 علوم الحياة والرضصباح العلوشي

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 159100

5

26/07/10 24 الفيزياء والكيمياءالمصطفى طالب رضاه

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 172562

4

02/09/15 22 الفيزياء والكيمياءجنان نبيل

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 172560

5

02/09/15 12 الفيزياء والكيمياءالمعطاوي  ياسين

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 172560

7

02/09/15 12 الفيزياء والكيمياءأكزناناي  ياسين

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 172560

8

02/09/15 12 الفيزياء والكيمياءعبدا الرامي

1
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عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 168986

1

03/09/13 20 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةنشافة محمد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 172318

4

02/09/14 18 التربية البدنيةرنبكي   حورية

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 172396

3

02/09/14 18 التربية البدنيةرداد      حمزة

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: برشيد 159659

5

18/11/11 36 الفلسفةيونس حاوض

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 71683516/09/92 78 اللغة الفرنسيةمعاشي عبد العالي

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 159343

1

05/09/11 22 اللغة الفرنسيةالعماري سفيان

إقليم: مديونةعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 169093

7

03/09/13 12 اللغة النجليزيةرشيدي اسماعيل

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 158713

0

01/01/10 12 الرياضياتزوهير سميرة

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 88837316/09/87 96 اللغة الفرنسيةمرية عزام

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 20230228/09/87 38 علوم الحياة والرضتوفيق فلح

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 172577

5

02/09/15 22 الفلسفةزبود حياة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 115386

8

16/09/99 58 اللغة العربيةتوفيق جميلة

إقليم: برشيدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 74498016/09/93 126 علوم الحياة والرضبوشعيب الخديري

إقليم: سطاتعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 14816817/09/84 66 علوم الحياة والرضسعيد لهوير

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 88969716/09/88 36 علوم الحياة والرضلطيفة اكوب

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة عين الشق 172507

4

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةمسترجي صوفية

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعة عين الشق 172487

9

02/09/15 12 الرياضياتالمالكي مريم

إقليم: مديونةعمالة مقاطعة عين الشق 159225

9

01/03/11 8 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالمجدولي كريمة

2
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عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة عين الشق 158800

8

02/09/10 24 الفيزياء والكيمياءفاطمة سدجاري

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعة عين الشق 144508

3

18/02/08 18 الفيزياء والكيمياءأنيس مهدي بال

إقليم: برشيدعمالة مقاطعة عين الشق 169087

6

03/09/13 24 الفلسفةسعاد تربيلي

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعة عين الشق 175770

3

02/09/15 12 الفلسفةمحمد زكاري

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعة الحي الحسني 88605216/09/87 128 اللغة الفرنسيةمريم أكوجيم

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة الحي الحسني 150354

9

05/09/08 46 اللغة الفرنسيةالهوي فاطمة الزهراء

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعة الحي الحسني 140674

4

05/09/08 22 اللغة النجليزيةالبواخري ليلى

إقليم: مديونةعمالة مقاطعة الحي الحسني 33139216/09/88 34 إلتحاق بالزوجةالرياضياتيوسف العبيد

إقليم: سطاتعمالة مقاطعة الحي الحسني 167961

8

01/01/12 27 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضحسناء الحجوجي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعة الحي الحسني 159129

6

26/07/10 28 الفيزياء والكيمياءبحاج حسن

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعة الحي الحسني 159162

8

06/12/10 22 الفيزياء والكيمياءسعيد برهومي

إقليم: النواصرعمالة مقاطعات ابن مسيك 23810617/09/84 82 اللغة الفرنسيةسعيد حمدي

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات ابن مسيك 158809

0

02/09/10 18 اللغة الفرنسيةمريم شل

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات ابن مسيك 128464

5

07/09/05 24 اللغة النجليزيةبومهدي سهام

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات ابن مسيك 9219216/09/95 62 الرياضياتأمــيـــنة  شــقــيـــــــري

إقليم: برشيدعمالة مقاطعات ابن مسيك 159337

4

05/09/11 22 الرياضياتالخضاري   عبد المجيد

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات ابن مسيك 159227

6

01/03/11 28 الفيزياء والكيمياءعبدالرحيم ابغوغ

إقليم: النواصرعمالة مقاطعات ابن مسيك 167952

2

01/03/11 12 الفيزياء والكيمياءالمزاوي عبدا

3
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إقليم: مديونةعمالة مقاطعات ابن مسيك 172497

4

02/09/15 12 الفيزياء والكيمياءبودرعة يوسف

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات ابن مسيك 150379

7

10/09/08 36 الفلسفةإيمان البدراوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 88323416/09/86 100 اللغة العربيةمرجاني السعدية

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات مولي رشيد 127053

5

22/03/03 72 اللغة العربيةهدان لطيفة

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 159893

7

05/09/11 36 اللغة العربيةخالد بشار الخير

إقليم: سطاتعمالة مقاطعات مولي رشيد 159884

1

05/09/11 20 اللغة العربيةزينب عاكف

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات مولي رشيد 89711101/12/90 138 اللغة الفرنسيةبوجدي أمينة

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات مولي رشيد 127821

9

07/09/04 52 اللغة الفرنسيةالصاديقي حسناء

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 144371

8

05/09/07 36 اللغة الفرنسيةفدوى رمضاني

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 104688

7

16/09/96 18 اللغة الفرنسيةبوعدي مصطفى

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 154555

3

25/12/09 16 اللغة الفرنسيةاشطينة ازهور

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 159662

7

18/11/11 36 اللغة النجليزيةسامية المعطاوي

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 154238

4

06/04/09 52 الرياضياتمحمد صردي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 158600

7

02/09/10 28 الرياضياتبدر بوصفيحة

إقليم: مديونةعمالة مقاطعات مولي رشيد 154675

2

01/01/10 22 الرياضياتبنداود اسماعيل

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 154598

0

01/01/10 18 الرياضياتفاطنة صمود

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 97388916/09/86 110 علوم الحياة والرضيزمي جميلة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 111844

1

16/09/98 106 علوم الحياة والرضشوقي صباح

4
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عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 159239

4

01/03/11 36 علوم الحياة والرضإلهام سعداوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 154365

7

02/09/09 34 علوم الحياة والرضيونس السرحاني

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 24399216/09/88 72 الفيزياء والكيمياءمحمد بنعزة

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 154672

9

01/01/10 26 الفيزياء والكيمياءنحاسي    محسين

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 172497

9

02/09/15 12 الفيزياء والكيمياءهشام منتاج

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 154345

8

02/09/09 48 الفلسفةيوسف البوعيشي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 154355

8

16/09/09 48 الفلسفةالحسن القرشي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 154588

5

25/09/09 48 الفلسفةصعب نوال

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 150389

5

05/09/08 34 الفلسفةالمودن نادية

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 128226

4

07/09/05 18 اللغة العربيةرشيدة  المسكي

إقليم: مديونةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 159895

6

02/09/11 36 اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء بكري

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 8925816/09/95 28 اللغة الفرنسيةالحسن معرف

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 111378

9

16/09/97 22 اللغة الفرنسيةعبد اللطيف جمال الدين

إقليم: مديونةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 172502

8

02/09/15 12 اللغة النجليزيةسرغني عبدالله

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 127649

8

12/09/02 90 اللغة السبانيةفاطمة بقالي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 158621

1

02/09/10 26 اللغة اللمانيةزائد عبد الفتاح

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 172291

5

02/09/14 14 إلتحاق بالزوجالرياضياتزينب أعمينو

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 168745

1

04/09/12 12 الرياضياتعمر زكري

5
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عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 172488

0

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتاشعيشع فاطمة الزهراء

إقليم: بنسليمانإقليم: الجديدة 144660

1

06/09/07 34 اللغة السبانيةيونس فاضل

إقليم: بنسليمانإقليم: الجديدة 158713

4

01/01/10 42 الرياضياتمريم صدوق

إقليم: بنسليمانإقليم: الجديدة 115662

3

16/09/99 26 الرياضياتاموش ابراهيم

إقليم: سيدي بنورإقليم: الجديدة 140826

6

06/09/06 24 الرياضياتعشاق   عزالدين

إقليم: سطاتإقليم: الجديدة 158719

2

01/01/10 28 الفيزياء والكيمياءنور الدين حباش

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 168881

8

04/09/12 32 التربية السلميةلحسن غمادي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 169081

0

03/09/13 16 التربية البدنيةيوسف كنز الدين

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 172574

2

02/09/15 12 الفلسفةحسناء عنيد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 172528

2

02/09/15 12 اللغة العربيةوهمي مصطفى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 172253

5

02/09/14 10 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة المشروحي

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 127878

7

07/09/04 40 اللغة النجليزيةياسين هشام

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 154626

0

01/01/10 24 الرياضياتعمرو السمامي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 172492

9

02/09/15 22 الرياضياتعضموني عبد الله

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 154262

5

06/04/09 18 الرياضياتفـــــــــارس عـــــائشـــــة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 172488

1

02/09/15 12 الرياضياتنواري يوسف

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 172308

1

02/09/14 18 علوم الحياة والرضهاجر الساخي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: مديونة 123343

9

06/09/01 54 الفيزياء والكيمياءاسماعيل مزوزي

6
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تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 154431

7

02/09/09 36 الفيزياء والكيمياءالمشروح عبد الغاني

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: مديونة 115539

3

16/09/99 22 الفيزياء والكيمياءعباس معراض

عمالة: المحمديةإقليم: مديونة 169070

3

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةنجاة الزوين

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 172576

9

02/09/15 12 الفلسفةتغزوان رضوان

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة: المحمدية 154580

6

01/01/10 28 الرياضياتإدريس   داوي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة: المحمدية 154347

2

02/09/09 22 علوم الحياة والرضغزلن الفقار

إقليم: النواصرعمالة: المحمدية 158663

4

02/09/10 42 التربية السلميةاخديم مريم

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: النواصر 172507

1

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةناذي ياسين

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 159959

4

07/09/11 36 اللغة النجليزيةافلح لبنى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 172505

8

02/09/15 12 اللغة النجليزيةأيوب   المجدوب

إقليم: مديونةإقليم: النواصر 172485

7

02/09/15 12 الجتماعياترضوان الدفالي

إقليم: سيدي بنورإقليم: النواصر 154580

2

01/01/10 18 الرياضياتبوشعيب رفيق

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 158719

1

04/09/09 18 الرياضيات.حسن بوركبة

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: النواصر 158736

5

01/01/10 18 الرياضياتإبراهيم  الشركي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 158694

1

02/09/10 12 الرياضياتساخي عبد الحق

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: النواصر 172488

3

03/09/15 12 الرياضياتبوطيب حمزة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 159916

2

05/09/11 7 إلتحاق بالزوجالرياضياتسناء شاكر

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 167869

6

01/01/12 40 علوم الحياة والرضحياة وسلمان

7
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تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 150420

3

05/09/08 36 علوم الحياة والرض.نحلي عبد المطلب

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: النواصر 172513

8

02/09/15 22 علوم الحياة والرضالمهدي فايت

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 169056

8

03/09/13 12 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضابتسام بوزيان

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: النواصر 172513

7

02/09/15 12 علوم الحياة والرضبطعي محمد

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: النواصر 172514

6

02/09/15 12 علوم الحياة والرضفيصل زوندو

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 158735

0

01/01/10 34 الفيزياء والكيمياءسعيد قباص

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 159119

8

26/07/10 28 الفيزياء والكيمياءنور الدين قابا

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 167912

2

01/03/11 19 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءعبد الرحيم داسع

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 172342

0

02/09/14 8 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمحمد الطالبي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: النواصر 89612117/09/90 60 التربية السلميةفوزية الرامي

إقليم: مديونةإقليم: النواصر 144464

9

14/02/08 60 التربية السلميةدرويش أحمد

إقليم: سيدي بنورإقليم: النواصر 36319816/09/89 22 التربية البدنيةهراس مصطفى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 172518

3

02/09/15 12 التربية البدنيةمحمد فهمي

إقليم: مديونةإقليم: النواصر 140966

3

06/09/06 46 المعلومياتفاطمة لحمودني

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 141043

6

06/09/06 28 المعلومياتمحمد جيد

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 150405

3

10/09/08 18 المعلومياتنعيمة كعنان

عمالة: المحمديةإقليم: النواصر 169145

8

03/09/13 24 الفلسفةحماني محمد

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 150363

9

05/09/08 46 اللغة العربيةعبد الغني بن القائد

8



الجهة الصلية : 
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تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: برشيدإقليم: سطات 159364

1

05/09/11 46 اللغة العربيةالياس عمر النجار

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سطات 175711

4

02/09/15 12 اللغة العربيةعبد المجيد الطهيري

إقليم: برشيدإقليم: سطات 175713

9

02/09/15 12 اللغة العربيةحميد لغشاوي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 172510

2

02/09/15 22 اللغة الفرنسيةالموزالي زينب

إقليم: برشيدإقليم: سطات 172510

4

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةسهام دبيش

إقليم: برشيدإقليم: سطات 172502

1

02/09/15 12 اللغة النجليزيةابراهيم فاريسي

إقليم: مديونةإقليم: سطات 175771

7

02/09/15 12 اللغة النجليزيةيوسف كمال

إقليم: برشيدإقليم: سطات 175703

4

02/09/15 22 الجتماعياتصبار مراد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 175703

3

02/09/15 12 الجتماعياتليلى محسن

إقليم: النواصرإقليم: سطات 175704

0

02/09/15 12 الجتماعياتلحسن بيزضي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 159340

8

05/09/11 12 الرياضياتعبد الفتاح قويدر

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 159927

8

05/09/11 12 الرياضياتعبد العالي الشوب

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 172543

5

02/09/15 12 الرياضياتمحمد أجدار

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 172545

6

02/09/15 12 الرياضياتمحمد أبو الخلف

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: سطات 167929

3

01/01/12 24 علوم الحياة والرضعبدالوهاب التزاني

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 158458

0

05/09/11 12 علوم الحياة والرضامال نور الهادي

إقليم: النواصرإقليم: سطات 172540

0

02/09/15 12 علوم الحياة والرضالطيبي محمد

إقليم: النواصرإقليم: سطات 159080

9

26/07/10 42 الفيزياء والكيمياءمحمد شلولي

9
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مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 
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تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: سيدي بنورإقليم: سطات 158591

9

02/09/10 28 الفيزياء والكيمياءيوسف بنعيسى

إقليم: الجديدةإقليم: سطات 9022219/09/95 128 التربية البدنيةعبدالبر حسناوي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 172574

6

02/09/15 12 الفلسفةمنى طهيري

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 168964

7

03/09/13 24 اللغة السبانيةسليمة البكري

إقليم: برشيدإقليم: سيدي بنور 158635

4

02/09/10 34 الجتماعياتعبدالرحيم المودن

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 172416

1

02/09/14 28 الجتماعياتعبد الرحيم البراد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 143864

3

08/01/07 76 الرياضياتمحمد علو

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 154383

3

02/09/09 48 الرياضياتسعيد كنعان

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 144709

2

05/09/07 22 الرياضياتكمال بورزيق 

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 150557

6

05/09/08 22 الرياضياتعبد الجليل الخياطي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 172197

8

02/09/14 6 إلتحاق بالزوجةالرياضياتيوسف ارحو

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 128063

9

27/09/04 60 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالسلماني المصطفى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 154431

8

02/09/09 48 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءزهير لقبيبي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: سيدي بنور 144696

1

05/09/07 12 الفيزياء والكيمياءصلح الدين لمتوني

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 126739

5

04/09/02 22 التربية البدنيةمحمد جبور

إقليم: برشيدإقليم: سيدي بنور 172581

5

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةرجاء راشيق

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168924

9

03/09/13 24 الفلسفةعثمان حسيني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 159376

1

05/09/11 8 إلتحاق بالزوجةالفلسفةعادل سند

10
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تاريخ التوظيف
نوع الطلب

11


