
الجهة الصلية : 
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طنجة - تطوان - الحسيمة01
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

01

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 144679

8

05/09/07 70 اللغة العربيةالفواس بدر

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 140468

9

05/09/07 25 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةالحداد بدر

إقليم: صفروإقليم: الحسيمة 154592

2

01/01/10 20 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالعروسي فاطمة

إقليم: الدريوشإقليم: الحسيمة 172477

1

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةعبد الرفيع المرواني

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 172477

3

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةفيصل اليعقوبي

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 154334

8

02/09/09 49 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسعاد شراف

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 168709

8

04/09/12 40 اللغة الفرنسيةياسين عبد النور

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الحسيمة 172255

9

03/09/14 28 اللغة الفرنسيةاكرام معاش

عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 168998

8

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةزينب العراف

عمالة: المحمديةإقليم: الحسيمة 169072

1

03/09/13 20 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالقنديل وصال

إقليم: سطاتإقليم: الحسيمة 172256

3

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةغزلن نزيه

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الحسيمة 175747

6

02/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفحيلو كوثر

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 172480

8

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالبوحتاني نادية

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 175747

8

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمد العمراني

إقليم: الحاجبإقليم: الحسيمة 175749

4

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةإلهام أكلوح

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الحسيمة 144488

3

29/02/08 70 اللغة النجليزيةيوسف املح

إقليم: بركانإقليم: الحسيمة 168467

6

03/09/13 34 اللغة النجليزيةمونية دحماني

1
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017
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ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: الحوزإقليم: الحسيمة 172201

5

02/09/14 28 اللغة النجليزيةأدرى عبد اللطيف

إقليم: تازةإقليم: الحسيمة 172376

2

02/09/14 28 اللغة النجليزيةمحمد بارودي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 172406

6

02/09/14 28 اللغة النجليزيةعبد الرحمان سكنفل

عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 172380

2

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةخالد التسولي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 168954

7

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةطويل خديجة

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 159108

2

26/07/10 34 الجتماعياتعبد الرحيم زينون

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 159125

5

26/07/10 28 الجتماعياتخويدي نور الين

عمالة: مكناسإقليم: الحسيمة 144379

9

05/09/07 70 الرياضياتالتوكماطي احمد

إقليم: اليوسفيةإقليم: الحسيمة 172198

8

03/09/14 28 الرياضياتدحون خليد

إقليم: النواصرإقليم: الحسيمة 172287

3

02/09/14 28 الرياضياتعبد الرحمان خزري

إقليم: خريبكةإقليم: الحسيمة 172332

1

02/09/14 28 الرياضياتهشام ويدير

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 168931

8

03/09/13 24 الرياضياتياسين  علمي

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 126775

0

04/09/02 22 الرياضياتعبد المجيد كليلو

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 159250

0

01/03/11 18 إلتحاق بالزوجالرياضياتالحليلي فوزية

إقليم: الخميساتإقليم: الحسيمة 172245

8

02/09/14 18 الرياضياتمحمد صاكر 

عمالة: المحمديةإقليم: الحسيمة 172261

5

02/09/14 18 الرياضياتطارق الخضراوي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 167958

7

01/03/11 43 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةإسماعيل البشير العلمي

عمالة: سلإقليم: الحسيمة 172366

3

02/09/14 28 التربية البدنيةامين مفتاح

2



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
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تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: سلإقليم: الحسيمة 172241

6

02/09/14 18 التربية البدنيةحميد قشو

إقليم: أزيللإقليم: الحسيمة 172591

5

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةامين مهدي اليعقوبي

إقليم: شفشاونإقليم: الحسيمة 168498

2

03/09/13 34 المعلومياتبويدان فاطمة الزهراء

إقليم: تاوريرتإقليم: الحسيمة 172388

9

02/09/14 28 المعلومياتحكيمة النعيجة

إقليم: الناضورإقليم: الحسيمة 172389

3

02/09/14 28 المعلومياتصفاء مزياني

إقليم: تاوناتإقليم: الحسيمة 175751

2

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتعماد الخالدي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الحسيمة 154321

3

02/09/09 56 الفلسفةبلغيت سناء

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 168947

4

03/09/13 34 الفلسفةمحمد المودن

إقليم: شفشاونإقليم: الحسيمة 168949

6

03/09/13 34 الفلسفةخالد مخشان

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 172264

8

02/09/14 28 الفلسفةسعيد إدريسي بدلوي

إقليم: شفشاونإقليم: الحسيمة 168949

0

03/09/13 24 الفلسفةمحمد الحياني

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الحسيمة 172399

3

03/09/14 18 الفلسفةزكرياء الخياط

عمالة: سلإقليم: الحسيمة 172497

1

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالفنون التطبيقيةيوسف المكاوي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 172339

5

02/09/14 18 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةالخلدي  لقمان

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 150383

4

10/09/08 37 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالهجام كريمة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 158347

6

05/09/11 36 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةحكمت الفحصي

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 171774

6

03/09/13 34 العلوم والتكنولوجيات الكهربائيةأسماء الفجيجي

إقليم: برشيدإقليم: شفشاون 172077

8

02/09/14 28 علوم الحياة والرضصفية المكاوي

3
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ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: مديونةإقليم: شفشاون 168358

3

04/09/12 26 الفيزياء والكيمياءرشيد الخبيري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 158693

8

02/09/10 24 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالسعيدي  سارة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: شفشاون 158742

3

01/01/10 18 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةامجد البقيدي

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 171983

6

02/09/14 18 الرياضياتسعيد اوراي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 172010

2

02/09/14 18 التربية البدنيةأنس بللي  

عمالة: المحمديةإقليم: شفشاون 140700

6

05/09/08 50 علوم الحياة والرضفاتيح سناء

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 159357

5

05/09/11 36 اللغة الفرنسيةمودن بشرى

إقليم: بولمانإقليم: شفشاون 169001

9

03/09/13 34 اللغة الفرنسيةرفيق مليكة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 158667

0

02/09/10 28 اللغة الفرنسيةزينب اللحياني

إقليم: تاوناتإقليم: شفشاون 171839

8

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجالمعلومياتنجوى الجباري

إقليم: الجديدةإقليم: شفشاون 171871

0

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجالمعلومياتسميرة مغراوي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 158574

2

02/09/10 18 اللغة الفرنسيةالمصطفى أحوزار

عمالة: سلإقليم: شفشاون 172433

4

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةماحي رانية

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: شفشاون 175815

6

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةالياس بنيمون

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 159772

9

05/09/11 46 اللغة النجليزيةالطالب جلل

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 168791

9

04/09/12 30 اللغة النجليزيةيونس بوشطاح

إقليم: الرحامنةإقليم: شفشاون 172407

0

02/09/14 28 اللغة النجليزيةأهبالي سارة

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 169317

5

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةشيريك عبد الكريم

4
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ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: الحوزإقليم: شفشاون 172407

3

02/09/14 18 اللغة النجليزيةامل لماوي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 105171

5

16/09/97 108 أقدمية 12 سنةاللغة السبانيةخرخور سعيدة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: شفشاون 159111

1

26/07/10 42 الرياضياترشيد الحيان

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 159351

5

05/09/11 40 الرياضياتمحمد مهراوي

إقليم: بنسليمانإقليم: شفشاون 159890

6

05/09/11 40 الرياضياتسمية العسلي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 154638

7

01/01/10 34 الرياضياتياسين شقور

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 154669

5

01/01/10 28 الرياضياتالحداد صديق

إقليم: الرشيديةإقليم: شفشاون 172425

9

02/09/14 28 الرياضياتياسين امغار

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 154655

6

01/01/10 24 الرياضياتالـوجراشى محمد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 158615

1

02/09/10 24 الرياضياتمنير الزغاري

إقليم: برشيدإقليم: شفشاون 172421

6

02/09/14 18 الرياضياتبيلل الخديوي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 154622

1

01/01/10 39 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضأجنى ربيعة

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: شفشاون 169327

5

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضرزوق نجاة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 172268

0

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضآسية العلكي

إقليم: تاوريرتإقليم: شفشاون 172572

3

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضخديجة لميسي

إقليم: القنيطرةإقليم: شفشاون 158058

3

02/09/10 42 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءأحمد اليعقوبي

عمالة: الرباطإقليم: شفشاون 172297

2

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءمريم المالكي

إقليم: الخميساتإقليم: شفشاون 168979

4

03/09/13 24 التربية البدنيةوديع بنسيتل

5
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ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شفشاون 172227

3

02/09/14 18 التربية البدنيةالحضري حمزة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 172516

7

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالمساوي رشيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 159227

9

01/03/11 34 الفلسفةبدر الدين لفتوحي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 159661

8

18/11/11 28 الفلسفةأمين شهبون

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شفشاون 168930

9

03/09/13 24 الفلسفةمحسين النحلي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 172558

8

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةمحمد الحائك

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 74847716/09/93 110 أقدمية 12 سنةاللغة السبانيةالرتبي عبد الرحمن

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 144721

9

05/09/07 48 الرياضياتزهرة براضي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 169139

6

03/09/13 24 الرياضياتالزموري هناء

إقليم: الحوزإقليم: العرائش 6317816/09/95 52 اللغة الفرنسيةاسميح عبد العالي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: العرائش 168514

9

03/09/13 34 اللغة الفرنسيةنجوى سليمي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: العرائش 172432

9

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةزياري مريم

إقليم: وزانإقليم: العرائش 158722

1

01/01/10 24 اللغة الفرنسيةعبد العزيز فلى

عمالة: مكناسإقليم: العرائش 172433

0

02/09/14 21 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةرجاء بوسيف

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: العرائش 175720

5

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهاجر أربعتي

عمالة: سلإقليم: العرائش 175817

3

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسامية لغماري

إقليم: تارودانتإقليم: العرائش 6331616/09/95 32 اللغة النجليزيةاحسان الباز

عمالة: مراكشإقليم: العرائش 115794

3

16/09/99 24 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةباحفيظ عز الدين

6



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: مكناسإقليم: العرائش 172435

4

02/09/14 19 إلتحاق بالزوجالجتماعياتشادية محسين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 34393716/09/88 58 الرياضياتحميد ازعيتر

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 126115

0

05/09/02 58 الرياضياتهشام عبيدة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: العرائش 154649

1

15/09/09 34 الرياضياتالرايس البشير

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 172198

3

02/09/14 28 الرياضياتحنان الصحراوي

عمالة: الرباطإقليم: العرائش 172242

5

02/09/14 28 الرياضياتكريمة الرحماني

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 24403628/09/87 24 الرياضياتايماز لطيفة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: العرائش 175801

4

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتيوسف ازرير

عمالة: الرباطإقليم: العرائش 88977516/09/88 146 أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضفاطمة بوفوص

إقليم: الخميساتإقليم: العرائش 159115

1

26/07/10 52 الفيزياء والكيمياءسعيد امشيشو

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: العرائش 168494

1

03/09/13 17 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءيونس راشدي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: العرائش 117078

5

11/09/00 94 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةيونس ويرزان

إقليم: النواصرإقليم: العرائش 172327

5

02/09/14 18 التربية البدنيةامحمد السويدي

إقليم: الخميساتإقليم: العرائش 158968

8

02/09/10 12 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتفهد برواحة

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 158632

5

02/09/10 42 الفلسفةحياة القرشي

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 34695716/09/88 102 أقدمية 12 سنةالترجمةأمطوش عبد الرحيم

إقليم: القنيطرةإقليم: العرائش 5505316/09/92 28 الترجمةمحمد الصحراوي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 8913616/09/95 114 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةعلي العبودي

7



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 143928

0

08/01/07 58 اللغة العربيةالمهدي وفاء

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 158034

8

02/09/10 42 إلتحاق بالزوجالجتماعياتكوثر  الحيلح

إقليم: صفروإقليم: وزان 169005

1

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاليداري رشيدة

إقليم: ميدلتإقليم: وزان 172311

6

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةمولي عثمان شريفي علوي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 130636

7

05/09/03 80 اللغة الفرنسيةالبشير البروزي

عمالة: فاسإقليم: وزان 154390

4

02/09/09 48 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةلضرع كوثر

عمالة: مكناسإقليم: وزان 140760

0

05/09/08 40 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء زهران

إقليم: العرائشإقليم: وزان 104629

2

16/09/96 24 اللغة الفرنسيةسناء المللي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 172359

5

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةايمان بنصار

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 158612

2

02/09/10 38 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةهند العلية

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 158574

1

02/09/10 30 إلتحاق بالزوجالجتماعياتسميرة الوزاعي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 154639

3

01/01/10 24 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتيوسف اللغميش

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 169044

8

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجالجتماعياتخديجة شعبان

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 144675

1

05/09/07 52 الرياضياتعادل ادريويش

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 172263

3

02/09/14 28 الرياضياتأسامة المسباحي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 172421

9

02/09/14 28 الرياضياتبوحسينة منار

إقليم: العرائشإقليم: وزان 169102

2

03/09/13 24 الرياضياتتوفيق شعيرة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 154679

7

07/09/09 18 الرياضياتمحمد هتاك

8



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: وزان 158611

0

02/09/10 18 الرياضياتعبدالرحيم العباسي

إقليم: برشيدإقليم: وزان 172214

6

02/09/14 18 الرياضياتالمصطفى عيبودي

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 154331

6

02/09/09 58 علوم الحياة والرضليلة بوستة

عمالة: سلإقليم: وزان 144483

9

07/02/08 49 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضفادية المداوي

عمالة: سلإقليم: وزان 159111

9

26/07/10 43 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضحياة الكوراري

إقليم: تاوناتإقليم: وزان 158670

4

02/09/10 34 علوم الحياة والرضمحمد الوردي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 144481

8

06/02/08 61 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءعائشة مهير

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 167926

2

01/03/11 43 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءحموش فاطمة

عمالة: مكناسإقليم: وزان 167925

1

01/03/11 42 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءخديجة لغريفي

عمالة: فاسإقليم: وزان 168890

4

04/09/12 31 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءسهام الغيام

إقليم: سيدي سليمانإقليم: وزان 140464

0

05/09/07 19 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالبصيلي محمد

عمالة: سلإقليم: وزان 158608

3

02/09/10 46 التربية البدنيةبيلل دكان

إقليم: العرائشإقليم: وزان 168979

2

03/09/13 34 التربية البدنيةأحمد بوشيخي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 172227

5

02/09/14 28 التربية البدنيةلدهم أنس

عمالة: سلإقليم: وزان 169082

8

03/09/13 24 التربية البدنيةموسى طارق

إقليم: شفشاونإقليم: وزان 172237

4

02/09/14 18 التربية البدنيةليلى هوز

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 172239

9

02/09/14 18 التربية البدنيةسفيان العمراوي

عمالة: سلإقليم: وزان 172242

3

02/09/14 18 التربية البدنيةعبد العزيز قيداح

9



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: الخميساتإقليم: وزان 144365

4

05/09/07 52 الفلسفةمصطفى منادي إدريسي

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158582

5

02/09/10 42 الفلسفةعساسى رضوان

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158608

5

02/09/10 42 الفلسفةعفاف الدرداكي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وزان 172274

2

02/09/14 18 الفلسفةسعيد العثماني

إقليم: القنيطرةإقليم: وزان 158328

6

05/09/11 34 الترجمةياسين شعيبي

إقليم: فحص - انجرةعمالة: طنجة - أصيل 139924

7

07/09/05 28 الترجمةعرام امال

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة: طنجة - أصيل 130921

3

05/09/03 44 اللغة النجليزيةكمالي عفيفة

عمالة: مراكشعمالة: طنجة - أصيل 144372

6

06/09/07 34 اللغة النجليزيةغازي جعفر

عمالة: وجدة - أنكادعمالة: طنجة - أصيل 168467

5

02/09/13 34 اللغة النجليزيةحدادي مريم

إقليم: القنيطرةعمالة: طنجة - أصيل 172353

5

02/09/14 28 اللغة النجليزيةأحمد كوارة

عمالة: مكناسعمالة: طنجة - أصيل 144676

8

05/09/07 36 الرياضياتالعمراوي العلمي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة: طنجة - أصيل 168070

4

04/09/12 40 التربية البدنيةيونس مودثير

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة: طنجة - أصيل 169082

1

03/09/13 24 التربية البدنيةزكرياء الودراسي

إقليم: سيدي سليمانعمالة: طنجة - أصيل 168932

6

03/09/13 34 الفلسفةاحمين فتيحة

عمالة: سلعمالة: طنجة - أصيل 168939

9

02/09/13 34 الفلسفةالمختاري سليمة

إقليم: شفشاونإقليم: تطوان 117315

6

06/09/00 102 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةأغبالو ثورية

إقليم: العرائشإقليم: تطوان 71668516/09/92 41 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة  بنور

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 175704

7

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالجتماعياتنورة الكبريتي

10



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: النواصرإقليم: تطوان 169084

0

03/09/13 34 الرياضياتلطيفة نبيل

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 158156

8

02/09/10 30 الرياضياتفاطمة الطاهري

إقليم: بركانعمالة: المضيق - الفنيدق 123840

0

06/09/01 14 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمزوغ عبدالرحمان

إقليم: تازةعمالة: المضيق - الفنيدق 150513

9

05/09/08 32 اللغة النجليزيةمحمد ببنعيسى

إقليم: صفروعمالة: المضيق - الفنيدق 159665

5

05/01/12 46 الرياضياتفوزية الفقير

عمالة: سلعمالة: المضيق - الفنيدق 36371516/09/89 18 الرياضياتبنعيسى ابروك

11



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

02

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 77541616/09/91 96 اللغة العربيةمحمد دخيسي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 39020516/09/91 18 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةمصطفى ابراهيمي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 36551416/09/89 120 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةأملح عبد الغني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 88565821/09/87 120 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةصديقة الملطي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 140999

2

06/09/06 38 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبشير جليلة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 127813

8

07/09/04 80 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةفاطمة شفيق

إقليم: الناضورإقليم: بركان 172446

9

02/09/14 18 اللغة النجليزيةالطيبي محمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 159338

1

05/09/11 21 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتنصر الدين خلد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 169044

4

03/09/13 13 إلتحاق بالزوجالجتماعياتنورة ابن علي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بركان 158676

6

02/09/10 26 الرياضياتمحترم العلوي إياس

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 159390

6

05/09/11 36 المعلومياتزكاغ فارس

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 117220

3

04/01/02 80 الترجمةمنكاري فوزية

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 127735

0

24/09/04 88 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةحوزي هشام

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 154288

6

06/04/09 60 اللغة العربيةنورالدين بن علي

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 159135

3

26/07/10 52 اللغة العربيةفاطمة الزهراء بنبراهيم

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 159331

3

05/09/11 46 اللغة العربيةعبد الرحمان الدريسي

إقليم: ميدلتإقليم: الدريوش 159331

4

05/09/11 46 اللغة العربيةحسن ادريسي

12



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 150369

4

05/09/08 36 اللغة الفرنسيةبوجمعاوي نعيمة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الدريوش 169071

0

03/09/13 34 اللغة الفرنسيةايمان بنسعيد

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172449

6

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةخياني هدى

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الدريوش 169043

3

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةوفاء سافو

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 172479

0

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبوخة هاجر

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172480

5

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاوميمونة محسن

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 168698

2

04/09/12 30 اللغة النجليزيةحساس فوزية

إقليم: تازةإقليم: الدريوش 169007

6

03/09/13 24 اللغة النجليزيةعبيدي عبد المجيد

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 159771

1

05/09/11 18 اللغة النجليزيةنور الدين بنجيللي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172435

1

02/09/14 28 الجتماعياتالشاوي علي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: الدريوش 172273

5

02/09/14 28 الرياضياتبوسلهام عبد الكريم

إقليم: بنسليمانإقليم: الدريوش 172244

9

02/09/14 18 الرياضياتطارق بوزيد

إقليم: العرائشإقليم: الدريوش 172245

2

02/09/14 18 الرياضياتحمزة اعزيوز

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172460

6

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتبنعل عبد الرحيم

عمالة: سلإقليم: الدريوش 9285601/05/97 122 أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضلكبير دحان

إقليم: الخميساتإقليم: الدريوش 154290

9

06/04/09 64 علوم الحياة والرضنجوة ميجان

عمالة: سلإقليم: الدريوش 172317

3

02/09/14 18 التربية البدنيةجلل صابة

إقليم: العرائشإقليم: الدريوش 159339

7

05/09/11 37 إلتحاق بالزوجالمعلومياتخليفة امال

13



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: سلإقليم: فجيج 172258

1

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةايمان المسياح

إقليم: القنيطرةإقليم: فجيج 169029

9

03/09/13 24 اللغة النجليزيةالكاعة سمير

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: فجيج 172304

5

02/09/14 21 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةالحمدوني عمر

عمالة: سلإقليم: فجيج 172300

7

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةالعسري الترايقي بدرالدين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فجيج 172353

1

02/09/14 18 اللغة النجليزيةبقالي محمد

إقليم: سطاتإقليم: فجيج 172377

5

02/09/14 18 اللغة النجليزيةشرقاني يوسف

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 127645

7

11/02/03 66 الرياضياتبوكلبة عبد الرحمان

إقليم: صفروإقليم: فجيج 168480

2

03/09/13 24 الرياضياتالسعداوي مصطفى

إقليم: صفروإقليم: فجيج 168994

8

03/09/13 24 الرياضياتمحمد طويلي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: فجيج 172329

5

02/09/14 18 الرياضياتالشهب زكرياء

إقليم: صفروإقليم: فجيج 172373

1

02/09/14 18 الرياضياتالعمراوي زكرياء

إقليم: خريبكةإقليم: فجيج 172540

1

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتياسين لشهاب

إقليم: برشيدإقليم: فجيج 172540

3

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتعثمان ابعيز

إقليم: الخميساتإقليم: فجيج 159138

4

26/07/10 52 الفيزياء والكيمياءفتحي    هبولة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: فجيج 172294

8

02/09/14 28 الفيزياء والكيمياءعلمي  شنتوفي عمر

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: فجيج 172297

5

02/09/14 18 الفيزياء والكيمياءزكرياء رابحي

إقليم: تاوناتإقليم: فجيج 158636

6

02/09/10 42 المعلومياتالمتوكل خالد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: فجيج 158651

0

02/09/10 42 المعلومياتحمداوي مصطفى

14



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: الرشيديةإقليم: فجيج 154571

1

01/09/09 48 الفلسفةعشاوي حفيظ

إقليم: الرشيديةإقليم: فجيج 159659

2

18/11/11 36 إلتحاق بالزوجةالفلسفةيكن محسن

إقليم: أزيللإقليم: فجيج 172398

6

02/09/14 18 الفلسفةابن اسعيد يوسف

إقليم: الخميساتإقليم: فجيج 169109

9

03/09/13 34 العلوم والتكنولوجيات الكهربائيةرخصان خاليد

إقليم: تطوانإقليم: جرسيف 117782

3

06/09/00 104 أقدمية 12 سنةالفلسفةرامي عمرو

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 159217

2

01/03/11 44 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالقرييش فطوم

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 158604

1

02/09/10 20 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةمحمد شاوش

عمالة: سلإقليم: جرسيف 117924

8

06/09/00 48 اللغة الفرنسيةاللبازي رشيدة

إقليم: صفروإقليم: جرسيف 159340

7

05/09/11 36 اللغة النجليزيةقريمان عبد الكريم

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 172381

5

02/09/14 28 اللغة النجليزيةطارق كوراد

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 172379

1

04/09/14 19 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةخوللي جمال

إقليم: بولمانإقليم: جرسيف 172353

9

04/09/14 18 اللغة النجليزيةحميد أوشرو

إقليم: بركانإقليم: جرسيف 154539

1

02/09/09 24 الجتماعياتدراجـو  حـسـن

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 154301

0

02/09/09 37 إلتحاق بالزوجالرياضياتاعيوني رشيدة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: جرسيف 159919

1

05/09/11 24 الرياضياتعصام شريفي

عمالة: المحمديةإقليم: جرسيف 172439

7

04/09/14 18 الرياضياتدينون مراد

عمالة: سلإقليم: جرسيف 143884

0

04/01/07 76 الفيزياء والكيمياءالعسال شميشة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: جرسيف 158653

0

02/09/10 52 الفيزياء والكيمياءالهام هرباج

15



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: جرسيف 175059

5

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءكعبوش رضى

عمالة: سلإقليم: جرسيف 105328

6

16/09/97 14 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةنبيل لكطاطي

إقليم: تازةإقليم: جرسيف 158974

9

02/09/10 28 المعلومياتنوفل الرطايلي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 26773726/10/85 126 أقدمية 20 سنةاللغة العربيةخمسي محمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 33839116/09/88 106 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةموسي ادريس

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 6466216/09/95 100 اللغة العربيةالحافي منير

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 5722916/09/94 92 اللغة العربيةبنعبو خالد

إقليم: تاوريرتإقليم: جرادة 136797

3

07/09/04 12 اللغة الفرنسيةالرجيلي بهيجة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 74500816/09/93 96 أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةبنبراهيم حسن

عمالة: سلإقليم: جرادة 172206

9

02/09/14 18 اللغة النجليزيةعنكوي مختار

عمالة: سلإقليم: جرادة 172375

8

02/09/14 18 اللغة النجليزيةالحشلفي   بنعيسى

إقليم: تاوناتإقليم: جرادة 172382

0

02/09/14 18 اللغة النجليزيةاسامة شويخ

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: جرادة 172444

6

02/09/14 18 اللغة النجليزيةالشرشاوي بدر

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 172470

6

02/09/15 15 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةشعشوعي حنان

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 171876

9

03/09/13 20 إلتحاق بالزوجالجتماعياتميساوي خديجة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 150404

3

05/09/08 36 الرياضياتمحمد جخروطي

إقليم: النواصرإقليم: جرادة 172291

7

02/09/14 18 الرياضياتتعلمين محمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 172458

9

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتآنحاجي أيوب

16



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 156224

7

05/09/11 37 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةهلل فتيحة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: جرادة 169147

5

03/09/13 34 الفلسفةاليوسي  هشام

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 175804

0

02/09/15 12 الفلسفةآيت عبو محمد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الناضور 84036517/12/93 98 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةنورالدين عبقاري  

إقليم: بركانإقليم: الناضور 154289

2

06/04/09 64 اللغة العربيةبرحيلي جميلة

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 154288

8

06/04/09 50 اللغة العربيةالفيللي نور الدين

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 126607

9

04/09/02 78 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمد الجراري

إقليم: الخميساتإقليم: الناضور 154407

4

02/09/09 48 اللغة الفرنسيةرشيدة أوفريد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 25976916/09/85 158 أقدمية 20 سنةاللغة النجليزيةفؤاد الخالدي

إقليم: الخميساتإقليم: الناضور 159229

6

01/03/11 52 اللغة النجليزيةعاتق عزيز

إقليم: بركانإقليم: الناضور 150513

8

05/09/08 46 اللغة النجليزيةميمون بربوش

إقليم: صفروإقليم: الناضور 167881

9

01/03/11 42 اللغة النجليزيةاعنون هاجر

إقليم: بركانإقليم: الناضور 169008

2

03/09/13 34 اللغة النجليزيةانهاري ليلى

إقليم: صفروإقليم: الناضور 154286

0

06/04/09 62 الجتماعياتالبوزايني علي

إقليم: جرسيفإقليم: الناضور 172453

5

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالجتماعياتبليلش زهرة

عمالة: الرباطإقليم: الناضور 159966

9

05/09/11 30 الرياضياتحراقي عزالدين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الناضور 172262

0

02/09/14 28 الرياضياتشجاع محمد العربي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الناضور 172291

8

02/09/14 28 الرياضياتامنير بدر الدين

17



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الناضور 169060

0

03/09/13 24 الرياضياتالمصباحي فاطمة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الناضور 172260

9

02/09/14 19 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضالصالح عبد الحي

إقليم: النواصرإقليم: الناضور 159371

0

05/09/11 46 الفيزياء والكيمياءرزوق  اسماء

عمالة: سلإقليم: الناضور 150581

7

05/09/08 18 التربية البدنيةالبواشري الحسين

عمالة: سلإقليم: الناضور 172317

2

02/09/14 18 التربية البدنيةايوب جدي

إقليم: بنسليمانإقليم: الناضور 172584

5

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةهناء حاجي

إقليم: الخميساتإقليم: الناضور 172388

4

02/09/14 20 إلتحاق بالزوجالمعلومياتصالحة لبراهمي

إقليم: شفشاونإقليم: الناضور 172398

7

02/09/14 18 الفلسفةاحمد بوكرين

عمالة: مراكشإقليم: الناضور 172400

0

02/09/14 18 الفلسفةعبد اللطيف رياضي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 115222

8

16/09/99 92 اللغة العربيةالجيللي الغرابي

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 130550

6

22/09/03 70 اللغة العربيةرشيد   عبدوس

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 143832

3

08/01/07 60 اللغة العربيةبغدادي رابح

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 154288

7

06/04/09 52 اللغة العربيةعبد الرحيم حامد ا

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 105330

0

16/09/97 48 اللغة العربيةميلود القاح

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 140810

1

17/10/05 42 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحدادي هدى

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 171890

9

03/09/13 34 اللغة الفرنسيةوحمان فاطمة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: تاوريرت 171919

8

03/09/13 34 اللغة الفرنسيةسريبو اسماء

إقليم: صفروإقليم: تاوريرت 169000

8

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةخربوش فاطمة الزهراء

18



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: ميدلتإقليم: تاوريرت 172141

4

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةمهدي مريم

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 144664

5

05/09/07 34 اللغة النجليزيةبلقاسم حرود

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تاوريرت 172303

3

02/09/14 28 اللغة النجليزيةبنيونس نورالدين

إقليم: الناضورإقليم: تاوريرت 172444

5

02/09/14 18 اللغة النجليزيةأحمد امزيان

عمالة: فاسإقليم: تاوريرت 128464

6

07/09/05 82 أقدمية 12 سنةاللغة السبانيةحياة بومهني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 104440

0

16/09/96 72 إلتحاق بالزوجالجتماعياتعائشة كرزازي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 159157

4

08/12/10 13 إلتحاق بالزوجالجتماعياتنادية جحليلة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تاوريرت 144528

6

19/02/08 34 الرياضياتمنصور البياض

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 169049

0

03/09/13 34 الرياضياتبوحيس  أسماء

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 154564

2

01/01/10 24 الرياضياتبووردة  سناء

عمالة: سلإقليم: تاوريرت 154651

6

01/01/10 18 الرياضياتمروان  الفلح

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: تاوريرت 172291

9

02/09/14 18 الرياضياتتوكناتي يونس

عمالة: سلإقليم: تاوريرت 143839

1

08/01/07 64 الفيزياء والكيمياءمصطفى  تحايكت

إقليم: تاوناتإقليم: تاوريرت 117603

0

06/09/00 58 التربية البدنيةمحسن العابد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 144547

8

04/02/08 62 المعلومياتكوني علي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: تاوريرت 168527

9

03/09/13 24 المعلومياتاسماعيل  نانو

عمالة: فاسإقليم: تاوريرت 172389

2

02/09/14 19 إلتحاق بالزوجالمعلومياتعزي ابتسام

عمالة: فاسإقليم: تاوريرت 112359

2

16/09/98 38 إلتحاق بالزوجةالفلسفةاليسناسني البشير
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 29849916/09/86 74 الترجمةعبد الحق معافي
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

03

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: مكناس 159164

9

06/12/10 42 اللغة العربيةفاطمة بولحوش

عمالة: سلعمالة: مكناس 88791316/09/87 144 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةالحرش  تورية

إقليم: القنيطرةعمالة: مكناس 169131

5

03/09/13 26 إلتحاق بالزوجالجتماعياتلبنى الياديني

عمالة: فاسعمالة: مكناس 136855

6

07/09/04 34 الرياضياتزهير كرزة

عمالة: الرباطعمالة: مكناس 168505

0

03/09/13 16 إلتحاق بالزوجةالرياضياتالفقير أنوار

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: مكناس 143872

7

08/01/07 56 الفيزياء والكيمياءأجمعي حفيظة

إقليم: الجديدةعمالة: مكناس 128027

4

14/09/04 77 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتبوحيا الدريسي

عمالة: فاسعمالة: مكناس 150406

3

05/09/08 35 إلتحاق بالزوجالفلسفةكريم رجاء

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 154351

2

02/09/09 49 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسعيدة الحسني

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 172355

8

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةلشهب ناجية

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 169064

4

03/09/13 14 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالسعداوي نعيمة

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 37584516/09/94 118 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةالمصطفى شطير

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 112494

2

16/09/98 98 اللغة الفرنسيةمونة بوزيان

عمالة: الرباطإقليم: بولمان 159669

3

18/11/11 36 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةزوهير وفاء

إقليم: العيونإقليم: بولمان 154614

2

01/01/10 28 اللغة الفرنسيةعزيز كريش

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 175750

3

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسامية الحسوني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بولمان 154662

3

01/01/10 28 اللغة النجليزيةنجاة الزاوي

21



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 169321

4

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةالشتيوي مريم

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بولمان 169011

6

03/09/13 24 اللغة النجليزيةجهان اسطيلة

إقليم: صفروإقليم: بولمان 175740

8

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةعثمان الدرقاوي

إقليم: صفروإقليم: بولمان 117181

7

10/09/01 60 الجتماعياتاسماعيل واري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: بولمان 172345

3

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتعثمان ابن الهاشمي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 175723

0

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتمصطفى  العيدوني

عمالة: فاسإقليم: بولمان 9260927/11/95 88 أقدمية 12 سنةالرياضياتحسان لمو

عمالة: فاسإقليم: بولمان 9227816/09/95 70 الرياضياتمحمد حدادي

عمالة: مكناسإقليم: بولمان 144375

4

05/09/07 52 الرياضياتسماع حسن

عمالة: فاسإقليم: بولمان 154263

7

06/04/09 34 الرياضياتنور الدين سقى

إقليم: العيونإقليم: بولمان 158725

0

01/01/10 28 الرياضياتوفاء البرديجي

إقليم: القنيطرةإقليم: بولمان 172262

7

02/09/14 28 الرياضياتنبيل الياسميني

إقليم: صفروإقليم: بولمان 172369

3

02/09/14 28 الرياضياتادريــــسي مصطفـــــى

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 172261

6

02/09/14 18 الرياضياتالعنــــــــاية منعــــــــــم

إقليم: شفشاونإقليم: بولمان 172422

6

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالرياضياتمحمد صديقي

إقليم: صفروإقليم: بولمان 105178

0

16/09/97 90 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضأسماء المغراوي

إقليم: صفروإقليم: بولمان 169127

2

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضدابيج حنان

عمالة: سلإقليم: بولمان 175735

1

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءيسرا زهراوي
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: سيدي قاسمإقليم: بولمان 158973

8

02/09/10 52 المعلومياتطلوق ايمان

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بولمان 159713

9

05/09/11 19 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتمحمد عز الدين السهلي

إقليم: تاوريرتإقليم: بولمان 172388

1

02/09/14 18 المعلومياتحدوتي محمد اميــــــن

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 154424

3

02/09/09 30 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةزاهر عزيزة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 123575

5

06/09/01 22 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةوفاء ادبيش

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 159667

2

18/11/11 22 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسعيدي  حليمة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 105094

9

16/09/97 21 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنادية لعروسي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 37582901/12/90 52 اللغة النجليزيةعبد الفتاح ملوك

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 7783621/11/94 56 الرياضياتايت باحسو عبدالقادر

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 127645

5

11/02/03 40 الرياضياتمزوار حبيبة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 144490

1

18/02/08 13 إلتحاق بالزوجةالرياضياتمحمد الكعدي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الحاجب 39841216/09/91 76 علوم الحياة والرضمجدوبي عبد العزيز

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 167964

5

01/03/11 23 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءهند  الديغوسي

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: فاس 115439

5

16/09/99 20 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةمحتال عبدالغني

عمالة: المضيق - الفنيدقعمالة: فاس 127835

6

07/09/04 66 الفلسفةسعاد زولو

عمالة: طنجة - أصيلعمالة: فاس 33393016/09/88 88 أقدمية 12 سنةالترجمةعبد الجليل هرشال

عمالة: سلعمالة: فاس 144816

4

05/09/07 14 إلتحاق بالزوجالفنون التطبيقيةعبدون أمينة

عمالة: مكناسإقليم: إفران 175809

3

02/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةكريمة جرنيج
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: سيدي بنورإقليم: إفران 175809

7

02/09/15 13 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةيخلف محمد

إقليم: بركانإقليم: إفران 158775

5

02/09/10 34 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةيوسف الحبشي

إقليم: صفروإقليم: إفران 150433

4

05/09/08 20 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسلوى زلل

عمالة: مكناسإقليم: إفران 159200

6

05/04/10 20 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةيامنة قجيع

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 159355

4

05/09/11 20 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحكيمة مزيان

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 154618

3

01/01/10 19 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةماني لطفي

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 175813

6

02/09/15 15 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحجيبة البويسفي

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 150507

9

05/09/08 56 الرياضياتالعرابي  محسين

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 154331

1

02/09/09 38 الرياضياتبومزور عبد الكريم

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 150423

1

05/09/08 36 إلتحاق بالزوجةالرياضياتقداف الحسن

إقليم: صفروإقليم: إفران 36546416/09/89 108 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضسـعـيــد ســــلك

عمالة: مكناسإقليم: إفران 144430

3

05/09/07 28 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءأجظاظ  اسعيد

إقليم: تارودانتإقليم: إفران 172328

2

02/09/14 28 التربية البدنيةبجكار خديجة 

إقليم: العرائشإقليم: إفران 168071

1

04/09/12 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةمحمد واشوع

إقليم: الجديدةإقليم: إفران 117461

3

11/09/00 28 الفلسفةالصغير سفيان

إقليم: مولي يعقوبإقليم: صفرو 39023316/09/91 122 أقدمية 20 سنةاللغة العربيةعبد الحق الولي

إقليم: تاوناتإقليم: صفرو 159139

5

26/07/10 27 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةلمدبر وفاء

إقليم: الحوزإقليم: صفرو 159094

4

26/07/10 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةحطان بشرى
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: فاسإقليم: صفرو 24448328/09/87 114 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةإدريس معروف

إقليم: إفرانإقليم: صفرو 89017416/09/88 94 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةفاطمة اغودان

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: صفرو 127594

8

12/11/02 28 اللغة النجليزيةفتيحة الزريفي عمراني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: صفرو 115179

9

16/09/99 38 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتمحمد النية

عمالة: فاسإقليم: صفرو 144517

2

08/02/08 35 إلتحاق بالزوجالجتماعياتابو العيد كوثر

عمالة: فاسإقليم: صفرو 105123

2

16/09/97 110 أقدمية 20 سنةالرياضياتتوفيق بنعمرو

عمالة: فاسإقليم: صفرو 20211516/09/82 94 أقدمية 12 سنةالرياضياتوردي ادريس

عمالة: فاسإقليم: صفرو 140992

9

06/09/06 46 الرياضياترحمة  اقويبع

إقليم: بولمانإقليم: صفرو 143852

4

02/01/07 28 الرياضياترحو حدو

إقليم: مولي يعقوبإقليم: صفرو 159658

8

18/11/11 24 الرياضياتعبد الله المنوني

عمالة: فاسإقليم: صفرو 24373228/09/87 140 أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضيونس علمي مروني

عمالة: فاسإقليم: صفرو 159328

3

05/09/11 34 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضاحميمز زكية

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: صفرو 169127

9

03/09/13 16 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضكميح اسماء

عمالة: فاسإقليم: صفرو 144518

9

20/02/08 60 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءأميمة تويمي بنجلون

عمالة: فاسإقليم: صفرو 150467

1

05/09/08 27 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتطعام عبد الكريم

عمالة: مكناسإقليم: صفرو 123592

0

06/09/01 62 الفلسفةيونس   الحمدي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 6405016/09/95 120 أقدمية 20 سنةاللغة العربيةادريس الكميتي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 9182816/09/95 120 أقدمية 20 سنةالتربية السلميةالحسن ليتيم
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م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: فاسإقليم: تاونات 112388

4

16/09/98 83 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةطابخ فوزية

عمالة: فاسإقليم: تاونات 143848

9

02/01/07 44 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبنشرقي فراح

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تاونات 167441

2

03/09/13 34 اللغة العربيةالمتقي مصطفى

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 169150

4

03/09/13 26 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةربيعة هاشم

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 154597

4

07/09/09 25 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالبورقادي  أمينة 

إقليم: مديونةإقليم: تاونات 169295

1

03/09/13 24 اللغة العربيةبامو يوسف

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 150394

1

05/09/08 18 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةفاضل حكيمة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 104950

4

16/09/96 105 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمد الفقوصي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 111410

9

16/09/97 98 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةمحمد زهر زموري

عمالة: فاسإقليم: تاونات 123826

1

06/09/01 85 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةخديجة مداح

إقليم: إفرانإقليم: تاونات 123872

3

06/09/01 76 اللغة الفرنسيةانبيتي عثمان

إقليم: الجديدةإقليم: تاونات 126927

0

04/09/02 66 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمد رشدي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تاونات 172432

3

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةرشيدة بكلمين

إقليم: الحاجبإقليم: تاونات 172385

5

02/09/14 19 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالحمادي سعاد

إقليم: مديونةإقليم: تاونات 172385

6

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةمريم لعبييد

إقليم: صفروإقليم: تاونات 172482

2

02/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةوردة بوزلماط

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 112331

2

16/09/98 108 أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةحسن لحمادي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: تاونات 105130

5

16/09/97 86 اللغة النجليزيةعبد ا عزوزي
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فاس - مكناس03

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: صفروإقليم: تاونات 140559

4

05/09/07 64 اللغة النجليزيةالطيبي هند

إقليم: صفروإقليم: تاونات 144763

6

05/09/07 60 اللغة النجليزيةنسرين نجاري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاونات 158786

1

02/09/10 42 اللغة النجليزيةسناء ابانا

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تاونات 159662

8

18/11/11 36 اللغة النجليزيةفاطمة الزهراء كرزازي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 154436

2

02/09/09 30 اللغة النجليزيةنسرين  راشدي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 159945

3

05/09/11 24 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاليعكوبي رضوان

إقليم: تاوريرتإقليم: تاونات 172474

5

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةالهشمي عبد الله

عمالة: فاسإقليم: تاونات 144370

9

05/09/07 63 إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةقمري  نوال

عمالة: فاسإقليم: تاونات 33154316/09/88 132 أقدمية 20 سنةالجتماعياتأحمد   السعدي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 117180

8

10/09/01 86 أقدمية 12 سنةالجتماعياتأمينة ادريسي ابختي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 115176

8

16/09/99 74 الجتماعياتعبدالرحمن خضروني

إقليم: صفروإقليم: تاونات 144523

4

18/02/08 70 الجتماعياتالعربي بنرمضان

إقليم: صفروإقليم: تاونات 141009

7

06/09/06 50 الجتماعياتحميد بوغزال

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تاونات 159874

5

05/09/11 40 الجتماعياتأبو عبد ا أحمد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 159875

7

05/09/11 29 إلتحاق بالزوجالجتماعياتآمال عشور

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 105197

6

16/09/97 96 أقدمية 12 سنةالرياضياتعبدالجليل استيتو

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 127827

9

07/09/04 72 الرياضياترشيد بهلول

إقليم: القنيطرةإقليم: تاونات 158736

7

01/09/09 58 الرياضياتالحسن الغزيزل
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م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: فاسإقليم: تاونات 144656

1

05/09/07 56 الرياضياتعبدالواحد المعروفي

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 158737

7

01/01/10 48 الرياضياترشيد البيض

إقليم: الخميساتإقليم: تاونات 159352

1

05/09/11 46 الرياضياتمجين بدرالدين

عمالة: فاسإقليم: تاونات 150465

6

05/09/08 43 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتمحمد المفكر

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 158737

4

01/01/10 38 الرياضياتيوسف الجابري

إقليم: تازةإقليم: تاونات 154674

7

01/01/10 34 الرياضياتعزيز لعسيري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 168993

1

03/09/13 34 الرياضياتبفوناس محمد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 154249

4

06/04/09 30 الرياضياتبوفال محمد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 172370

2

02/09/14 28 الرياضياتالصبان الحسن

إقليم: سيدي بنورإقليم: تاونات 172246

5

02/09/14 18 الرياضياتاوتيل صفوان

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تاونات 172262

3

02/09/14 18 الرياضياتمحمد أشرف البقالي

إقليم: العرائشإقليم: تاونات 172263

2

02/09/14 18 الرياضياتحراق بلل

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: تاونات 172290

4

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالرياضياتفيصل كروان

عمالة: سلإقليم: تاونات 172372

8

02/09/14 18 الرياضياتفهد هورش

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تاونات 175732

7

02/09/15 14 إلتحاق بالزوجالرياضياتعزيزة السطي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 115178

8

16/09/99 100 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضالحسن والداري

عمالة: فاسإقليم: تاونات 105171

1

16/09/97 86 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضأحمد اعيش

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 104908

6

16/09/96 72 علوم الحياة والرضمقطيط عبد الرحيم
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م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: صفروإقليم: تاونات 144725

8

05/09/07 64 علوم الحياة والرضالقزدوح هشام

عمالة: فاسإقليم: تاونات 154437

2

02/09/09 42 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضمونة بوعرفة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تاونات 159919

9

05/09/11 36 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضشهاب نورا

عمالة: فاسإقليم: تاونات 159261

9

01/03/11 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضرجاء العمراني

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: تاونات 172268

5

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالمطازي نزهة

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 39018305/07/92 122 أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءعزيز التوتي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 144657

8

05/09/07 61 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمحمد الوردي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 154418

0

02/09/09 48 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمحمد الصغير

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 144656

6

05/09/07 33 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمحمد الميداوي

إقليم: النواصرإقليم: تاونات 174992

6

02/09/14 18 الفيزياء والكيمياءمحمد ربيح

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تاونات 158653

2

02/09/10 48 التربية البدنيةعصام حرفي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تاونات 172318

9

02/09/14 28 التربية البدنيةمحمد رضا بولعيش الكنتور

إقليم: العرائشإقليم: تاونات 172326

2

02/09/14 28 التربية البدنيةمحمود توفيق

عمالة: فاسإقليم: تاونات 127940

5

07/09/04 80 إلتحاق بالزوجالمعلومياتساطوري بتينة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 150465

8

05/09/08 56 إلتحاق بالزوجالمعلومياتاسماء الناجي

إقليم: تازةإقليم: تاونات 154384

7

02/09/09 24 المعلومياتمراد قطاس

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: تاونات 158690

5

02/09/10 24 المعلومياتعبد الحي غمري

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تاونات 144680

0

07/09/07 52 الفلسفةالكنوني عادل
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م. النقط
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ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تاونات 169112

5

03/09/13 24 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةخالد المنتاجي

عمالة: مكناسإقليم: تازة 104849

6

16/09/96 120 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةلطفي هشام

عمالة: فاسإقليم: تازة 126663

5

16/09/02 48 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةخالد    التوزاني

إقليم: سيدي بنورإقليم: تازة 159141

1

26/07/10 40 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةفاطمة لمسيح

إقليم: جرسيفإقليم: تازة 169201

6

03/09/13 34 اللغة العربيةبوضراوي نزهة

إقليم: صفروإقليم: تازة 172219

8

02/09/14 19 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبلحسن اسماء

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تازة 172477

7

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسناء يحيوي

إقليم: القنيطرةإقليم: تازة 130692

2

05/09/03 68 اللغة الفرنسيةالمشكوري محمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تازة 144433

5

19/02/08 44 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنوال بودياب

عمالة: مكناسإقليم: تازة 140917

8

06/09/06 66 اللغة النجليزيةالسوفي كريم

إقليم: خنيفرةإقليم: تازة 154563

6

01/01/10 34 اللغة النجليزيةالدراوي خديجة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تازة 150358

1

05/09/08 28 اللغة النجليزيةمحمد الروجي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تازة 172354

5

28/08/14 18 اللغة النجليزيةحنان امغار

إقليم: صفروإقليم: تازة 144645

8

05/09/07 48 الجتماعياتمحمد بلماحي

إقليم: صفروإقليم: تازة 159094

8

26/07/10 42 الجتماعياتلصفر كريمة

عمالة: فاسإقليم: تازة 36817916/09/89 122 أقدمية 20 سنةالرياضياتياسين الحسين

عمالة: فاسإقليم: تازة 73815216/09/93 120 أقدمية 20 سنةالرياضياتالسرحاني عبدالواحد

عمالة: فاسإقليم: تازة 78948216/09/92 120 أقدمية 20 سنةالرياضياتعبد الواحد قالة
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ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: بني مللإقليم: تازة 34290516/09/88 110 أقدمية 20 سنةالرياضياتسبع علي

عمالة: فاسإقليم: تازة 154338

4

02/09/09 50 الرياضياتمصطفى الدحماني

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: تازة 158736

1

01/01/10 38 الرياضياتعدنان ابراهيم

إقليم: الجديدةإقليم: تازة 168993

8

03/09/13 21 إلتحاق بالزوجةالرياضياتهلل يوسف

إقليم: برشيدإقليم: تازة 172244

5

02/09/14 18 الرياضياتالزواني عبد المجيد

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: تازة 172330

2

02/09/14 18 الرياضياتحيدة ابراهيم

إقليم: صفروإقليم: تازة 172372

1

02/09/14 18 الرياضياترضوان المزكلدي

إقليم: صفروإقليم: تازة 172372

2

02/09/14 18 الرياضياتياسين بوقرابج

إقليم: العرائشإقليم: تازة 172489

2

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتحمزة زروال

عمالة: فاسإقليم: تازة 159374

5

05/09/11 38 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضصهدان مارية

عمالة: فاسإقليم: تازة 159091

8

26/07/10 35 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالكعيبي كريمة

إقليم: تاوناتإقليم: تازة 172267

2

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضملوكي فيللي إيمان

عمالة: سلإقليم: تازة 143885

7

04/01/07 66 الفيزياء والكيمياءحميمو عبدالرحيم

إقليم: الخميساتإقليم: تازة 167895

7

01/03/11 52 الفيزياء والكيمياءهدى العلمي

عمالة: فاسإقليم: تازة 144678

9

05/09/07 26 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالبوحديوي يونس

عمالة: فاسإقليم: تازة 141075

6

06/09/06 49 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتعزيز    طوسي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تازة 172388

5

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجالمعلومياتحفصة حماني

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تازة 127991

0

07/09/04 78 إلتحاق بالزوجالفلسفةمليكة   أقرطيط
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: فاسإقليم: تازة 127990

6

07/09/04 76 إلتحاق بالزوجالفلسفةحديوي منية

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 11628417/09/84 60 الرياضياتعلي الدهبي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 9241716/09/95 34 الرياضياتالحسن اوبها

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 159949

6

05/09/11 22 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضحميد الخطاب

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 143894

9

08/01/07 48 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءهدى الدريسي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 144792

0

05/09/07 25 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءعبد الغني برقليل
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

04

إقليم: إفرانإقليم: القنيطرة 140987

5

06/09/06 58 اللغة الفرنسيةابوعبيد    عصام

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 154418

2

02/09/09 24 اللغة الفرنسيةسيب مرية

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 115851

2

16/09/99 18 اللغة الفرنسيةالرايس حنان

عمالة: الرباطإقليم: القنيطرة 115227

3

16/09/99 15 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةدونية  همســـــــــــاس

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 36959615/12/89 68 اللغة النجليزيةعبد الرحمان  بوحسانة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: القنيطرة 172303

9

02/09/14 28 اللغة النجليزيةرانيا رمضاني

عمالة: مكناسإقليم: القنيطرة 172381

3

02/09/14 19 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةمنال ضو الصباح

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: القنيطرة 172379

5

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةالزيح حنان

إقليم: سيدي قاسمإقليم: القنيطرة 159381

9

05/09/11 42 الجتماعياتعبدالناجي الطيفاني

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 144521

3

20/02/08 36 الجتماعياتزين العابدين  رشيد

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 167903

4

01/03/11 18 إلتحاق بالزوجالجتماعياتنجاة كزالي

عمالة: الرباطإقليم: القنيطرة 144375

0

05/09/07 70 الرياضياتمحمد صالحي

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 154651

4

01/01/10 28 الرياضياتياسين حرشاوي

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 155076

6

01/01/10 28 الرياضياتلكزولي محمد

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 158605

8

02/09/10 18 الرياضياتعبد الرحمان الشكورتي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: القنيطرة 172565

8

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتنوال بسكل

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: القنيطرة 175060

2

02/09/14 28 الفيزياء والكيمياءايت فارس زينب
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 172236

9

02/09/14 18 التربية البدنيةمحمد أمين الكريمي

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 172322

0

02/09/14 18 التربية البدنيةياسين يونس

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: القنيطرة 172325

1

02/09/14 18 التربية البدنيةبنموسى زايدان

عمالة: مكناسإقليم: القنيطرة 111401

8

16/09/97 60 الفلسفةصلح الدين قضاوي عباسي

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 136821

0

07/09/04 36 الفلسفةبنبوعبيد نبيل

عمالة: المحمديةإقليم: القنيطرة 136823

3

07/09/04 36 إلتحاق بالزوجةالفلسفةمحمد بن حمادة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: القنيطرة 154404

7

08/10/09 34 الفلسفةزكرياء نصرالديـن

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 159337

0

05/09/11 28 الفلسفةعبد العالي كركوب

إقليم: سيدي قاسمإقليم: القنيطرة 167936

3

01/01/12 24 الفلسفةعبد السلم الفقير

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: القنيطرة 172293

3

02/09/14 18 الفنون التطبيقيةمصطفى شفيق

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 74928016/09/93 106 أقدمية 12 سنةالجتماعياتالمكي الذهبي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الخميسات 159956

9

05/09/11 46 اللغة العربيةالزنافري غزلن

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 154424

9

02/09/09 25 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالزيدي رشيدة

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 168921

5

03/09/13 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةعزابي فاطمة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 172529

7

02/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالجعفرية نسرين

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 98822316/09/93 92 اللغة الفرنسيةفتاح رشيد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 158640

0

02/09/10 28 اللغة الفرنسيةالروييم نزهة

إقليم: آسفيإقليم: الخميسات 172533

5

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسكينة الباهي
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الخميسات 30681322/12/87 48 اللغة النجليزيةلحسن الكللي

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 127974

2

07/09/04 46 اللغة النجليزيةبنعيسي عبد الكريم

إقليم: الرحامنةإقليم: الخميسات 127648

5

04/09/02 34 اللغة النجليزيةالعسولي عبد العزيز

عمالة: سلإقليم: الخميسات 154344

8

02/09/09 24 اللغة النجليزيةالبراكة سمية

عمالة: سلإقليم: الخميسات 158594

6

02/09/10 24 اللغة النجليزيةبركى الغالي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 169053

6

03/09/13 24 اللغة النجليزيةيوسفي نبيلة

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 9001716/09/95 128 أقدمية 20 سنةالجتماعياتقاسم احمامو

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 159266

9

01/03/11 24 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتمحمد لحرش

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 37282820/08/91 104 أقدمية 12 سنةالرياضياتمصطفى حيرا

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 36834016/09/89 102 الرياضياتسيدي محمد حجاجي

إقليم: بنسليمانإقليم: الخميسات 5532616/09/94 90 الرياضياتعبد ا بن الختير

عمالة: مكناسإقليم: الخميسات 9224116/09/95 70 الرياضياتبشيري رشيد

عمالة: سلإقليم: الخميسات 154281

3

06/04/09 34 الرياضياتزنوحي  رشيد

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 143877

1

08/01/07 24 إلتحاق بالزوجالرياضياتمحلني كوثر

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 154565

4

01/01/10 18 الرياضياتالعيمل مريم

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 24472516/09/88 128 أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءسعيد الشعبة

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 158498

0

05/09/11 13 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالعساسي زهرة

عمالة: سلإقليم: الخميسات 172524

3

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمحسن ابطيطو
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 154377

2

02/09/09 31 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةعبد المجيد حسني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 172230

5

02/09/14 18 التربية البدنيةحسين المرابط

عمالة: سلإقليم: الخميسات 5885916/09/94 60 الفلسفةجمال  بلعياشي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 154324

8

02/09/09 58 الفلسفةبنوزكري هشام

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 130850

2

05/09/03 46 الفلسفةمحمد تامر

إقليم: خنيفرةإقليم: الخميسات 154350

0

02/09/09 42 الفلسفةالهكاوي ماجدة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 154575

9

01/01/10 28 الفلسفةعبد الرحيم  كدار

عمالة: سلعمالة: الرباط 159378

5

05/09/11 18 اللغة النجليزيةالستاتي طارق

عمالة: فاسعمالة: الرباط 130876

7

17/09/03 94 أقدمية 12 سنةالمعلومياتالشنتوفي نور الدين

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: الرباط 154335

3

02/09/09 40 الفلسفةالشرقي فاطمة الزهراء

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 141022

7

06/09/06 51 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالهام الغداني

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 89546216/09/89 108 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسليلة فوزية

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 34652820/09/88 94 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةوحموا عمر

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 89300117/11/89 84 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةمغفور

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 127955

6

07/09/04 70 اللغة الفرنسيةبنيوسف فاطمة

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 127591

0

14/11/02 66 اللغة الفرنسيةحسناء          سهل

عمالة: الرباطعمالة: سل 77291516/09/92 38 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبوروين فائزة

إقليم: الخميساتعمالة: سل 105164

7

16/09/97 28 اللغة النجليزيةجنان بدر
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: المضيق - الفنيدقعمالة: سل 168957

9

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةشيماء الوعزيزي

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 33984916/09/88 112 أقدمية 12 سنةالجتماعياتسيدي محمد الحنشي العمراني

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 37580116/09/94 48 الرياضياتمصطفى المسياح

عمالة: الرباطعمالة: سل 6145116/09/94 43 إلتحاق بالزوجةالرياضياتمحمد لكراري

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 144518

3

21/02/08 18 إلتحاق بالزوجالرياضياتعزيزة بنقويدر

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 175085

6

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجالمعلومياتفاطمة الزهراء جبيد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: سل 172523

2

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتسارة بيدح

عمالة: الرباطعمالة: سل 38779508/02/91 138 أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضبياض محمد

عمالة: الرباطعمالة: سل 6201430/11/94 78 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعبدا أمينة

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 154256

7

06/04/09 38 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضفضيلة بو خبزة

عمالة: الرباطعمالة: سل 39840011/11/91 106 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءخالد التاقي

عمالة: الرباطعمالة: سل 158212

1

02/09/10 19 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءنسرين حماموش

عمالة: الرباطعمالة: سل 167944

4

01/03/11 18 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءخالد بلصفر

عمالة: وجدة - أنكادعمالة: سل 143837

4

08/01/07 45 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةسميرة  بحوت

عمالة: الرباطعمالة: سل 35922117/09/90 92 أقدمية 12 سنةالفلسفةخالد العبيوي

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 117138

9

18/12/00 60 الفلسفةبناصر أحمد

عمالة: الرباطعمالة: سل 128513

9

07/09/05 51 إلتحاق بالزوجالفلسفةلمعطر  خديجة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 73867116/09/93 98 أقدمية 12 سنةالجتماعياتميلود الزبير
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 104479

2

16/09/96 94 اللغة الفرنسيةانوارالسلم اودينة

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 123287

5

05/09/01 84 اللغة العربيةمحمد بوعناية

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 150404

6

05/09/08 36 اللغة العربيةالجعافري عبد العزيز

إقليم: صفروإقليم: سيدي قاسم 154232

3

05/02/09 36 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةالرفيق محمد

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 154277

8

06/04/09 34 اللغة العربيةبوسيف هدى

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 34087816/09/88 128 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةالمصطفى زعمون

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 34686616/09/88 114 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةعبداللطيف العزوزي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 105123

0

16/09/97 90 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةأسماء بن مبارك

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 28829316/09/86 78 اللغة الفرنسيةراشيد لكحيل

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 9169916/09/95 68 اللغة الفرنسيةالعربي غشتي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 144645

4

06/09/07 64 اللغة الفرنسيةبالخاضر سعاد

إقليم: إفرانإقليم: سيدي قاسم 154374

6

02/09/09 56 اللغة الفرنسيةحمزو حرية

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي قاسم 158485

9

05/09/11 46 المعلومياتسعاد بنجدي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 126790

7

13/09/02 40 الفلسفةبدر الدين ليمونة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 154613

9

01/01/10 28 اللغة الفرنسيةبن علي خديجة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 172531

4

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةلمياء جلوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سيدي قاسم 172531

9

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةلبنى اعويرة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 172532

0

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالرماش منال
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 127761

1

07/09/04 68 اللغة النجليزيةهشام اليحياوي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 159958

0

05/09/11 46 اللغة النجليزيةفارح ليلى

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 154321

2

02/09/09 24 اللغة النجليزيةبلفقيه محمد

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 159235

5

01/03/11 19 إلتحاق بالزوجالجتماعياتكوثر بنحفيض

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 71778716/09/93 120 أقدمية 20 سنةالرياضياتعبد الناصر احبيش

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 126136

5

04/09/02 76 الرياضياتسعيد بولمان

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 130905

5

05/09/03 70 الرياضياتفراج حميد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 128516

1

07/09/05 64 الرياضياتمسيت حفيظة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 144483

3

12/03/08 64 الرياضياتبلعامري سفيان

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 128503

3

07/09/05 58 الرياضياتخليد حيدة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 144671

9

05/09/07 52 الرياضياترشيد لمغواغ

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: سيدي قاسم 144723

5

05/09/07 42 الرياضياتسعيد منو

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 144379

5

05/09/07 36 الرياضياتيوسف  تغزاوي

عمالة: فاسإقليم: سيدي قاسم 141027

2

06/09/06 28 الرياضياتعبد الرحمن الخير

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 159351

7

05/09/11 28 الرياضياتموعاد مهري

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 154281

4

06/04/09 24 الرياضياتالحوجاجي حكيم

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 154561

3

01/01/10 24 الرياضياتهبولة فاطمة الزهراء 

إقليم: مولي يعقوبإقليم: سيدي قاسم 154617

1

01/01/10 24 الرياضياتأحمد قدوري
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 154668

2

01/01/10 24 الرياضياتبلتي نور الدين

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي قاسم 175013

4

02/09/14 18 الرياضياتعبد الرحيم اومولود

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي قاسم 37581613/12/90 120 أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعبد العالي بزيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: سيدي قاسم 154247

7

06/04/09 26 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالشطاين عزيزة

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 74847316/09/93 136 أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءعاديل السماعيلي

عمالة: فاسإقليم: سيدي قاسم 74515116/09/93 109 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءعبدالكريم إدريسي عايدي

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 144794

1

05/09/07 38 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالسرغيني محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 159074

7

26/07/10 26 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءسهام لهللية

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 117606

1

06/09/00 24 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءفؤاد العيساوي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 167923

7

01/03/11 19 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءمريكل أسماء

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 167884

8

01/03/11 12 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءرشيد اجدع

عمالة: مكناسإقليم: سيدي قاسم 172236

1

02/09/14 19 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةبوعوين فدوى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي قاسم 172318

7

02/09/14 18 التربية البدنيةالهبي احمد امين

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 123790

3

06/09/01 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةخالد الكعيوش

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: سيدي قاسم 127928

2

07/09/04 68 المعلومياتعبدالرحيم اتوليك

عمالة: فاسإقليم: سيدي قاسم 144677

8

05/09/07 58 إلتحاق بالزوجالفلسفةالزمي الحسني ليلى

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 172568

8

02/09/15 15 إلتحاق بالزوجةالفلسفةنورالدين لشكر

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 9181016/09/95 55 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةادريس لخضر
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 159216

5

01/03/11 27 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةنعيمة   بوفاطمة  

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 169063

6

03/09/13 14 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةنجوى جنان

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 169003

4

03/09/13 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبشرى بنبوطاهر

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي سليمان 30645528/09/87 142 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةبوغانم عبد الرزاق

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 78977516/09/92 98 اللغة الفرنسيةكلثوم البنعيسي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 112025

8

16/09/98 79 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةازهور شنينة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 112507

7

16/09/98 72 اللغة الفرنسيةادريس اللويز

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 115800

8

16/09/99 64 اللغة الفرنسيةعبي مولي الحسن

عمالة: سلإقليم: سيدي سليمان 117726

3

06/09/00 28 اللغة الفرنسيةشهبي  لطيفة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 159662

1

18/11/11 34 اللغة النجليزيةالهرش المصطقى

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 158637

4

02/09/10 32 اللغة النجليزيةالوعدودي حمزة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 144365

5

05/09/07 28 اللغة النجليزيةنبيل مرشد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 159211

1

01/03/11 26 اللغة النجليزيةالعساوي مصطفى

عمالة: فاسإقليم: سيدي سليمان 32949523/12/87 152 أقدمية 20 سنةالجتماعياتعباد عسو

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 127610

8

04/09/02 62 الجتماعياتهشام باري

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 141035

6

06/09/06 58 الجتماعياتفرح   اسماء

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 8901516/09/95 18 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتعمر بلخودة

عمالة: الرباطإقليم: سيدي سليمان 34720016/09/88 96 الرياضياتحسن الفرجي
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 28905316/09/91 70 الرياضياترشيد بالشيخ

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 144529

3

15/02/08 46 الرياضياتالناية عمر

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 144550

2

20/02/08 36 الرياضياتعصام متازي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 143853

0

02/01/07 24 الرياضياترضوان خولف

عمالة: مكناسإقليم: سيدي سليمان 111346

0

16/09/97 15 إلتحاق بالزوجةالرياضياتمنصوري محمد

إقليم: الحاجبإقليم: سيدي سليمان 123862

9

06/09/01 13 إلتحاق بالزوجةالرياضياتموزون عزيز

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 159085

5

26/07/10 44 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالبداوي عزالدين

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 159204

2

26/07/10 42 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءفتيحة خرازي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 154403

7

02/09/09 20 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءعزيزة نعيجية

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 105108

0

16/09/97 94 أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةمجتهد دليلة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 158630

7

02/09/10 34 التربية البدنيةالكبش هند

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 167955

7

01/01/12 34 المعلومياتياسين أعراب

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 127819

8

07/09/04 58 الفلسفةنظيرة رفيق الدين

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 128458

6

07/09/05 58 الفلسفةبنعمور ربيعة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 154339

1

02/09/09 34 الفلسفةيونس الديهاجي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 159362

4

05/09/11 37 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءسومية نصيف

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 144553

1

20/02/08 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةأسماء علوي اسماعيلي

إقليم: بنسليمانعمالة: الصخيرات  - تمارة 34033516/09/88 114 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةرشيدي داوود
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: القنيطرةعمالة: الصخيرات  - تمارة 140996

0

06/09/06 18 اللغة النجليزيةالعول عبد الكريم

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 34852016/09/89 78 أقدمية 12 سنةالجتماعياتالحسن لميموني

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: الصخيرات  - تمارة 174995

3

02/09/14 28 الفيزياء والكيمياءرشيدة بويسفي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: الصخيرات  - تمارة 172325

0

02/09/14 28 التربية البدنيةسكينة حمدي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة: الصخيرات  - تمارة 158684

0

02/09/10 24 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةوزان بشرى

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 104357

3

16/09/96 54 الفلسفةحفيظة  القشقاشي

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 141036

6

09/10/06 42 الفلسفةالفرايجي سامية
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05

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 130758

7

05/09/03 90 أقدمية 12 سنةالجتماعياتخنيبة عبد الله

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 144800

2

05/09/07 54 اللغة العربيةمحمد اوشن

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 168922

3

03/09/13 34 اللغة العربيةبوشرة مليلة

عمالة: مكناسإقليم: أزيلل 169007

0

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةفاطمة اسطايب

إقليم: تنغيرإقليم: أزيلل 169017

5

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةحسناء أيدير

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 154583

8

01/01/10 48 اللغة الفرنسيةالمعطاوي عزيزة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: أزيلل 159677

0

21/10/11 46 اللغة الفرنسيةمريم مؤمن

إقليم: تاوريرتإقليم: أزيلل 172449

3

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةفتيحة زروال

إقليم: صفروإقليم: أزيلل 172384

5

02/09/14 19 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبوقريتي سهام

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 172431

2

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةبن عدو كوثر

إقليم: الحاجبإقليم: أزيلل 37581230/11/90 98 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةعبد النبي اباحنيني

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 104364

4

16/09/96 94 أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةنور الدين المباردي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 124001

2

06/09/01 86 أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةالصالحة انس

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 159879

7

05/09/11 36 اللغة النجليزيةزينب ايت بولمنازل

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 154572

3

01/01/10 34 اللغة النجليزيةخالد  بني اخي

إقليم: تارودانتإقليم: أزيلل 168467

9

03/09/13 34 اللغة النجليزيةمراد الحنفي

إقليم: الحوزإقليم: أزيلل 169029

3

03/09/13 34 اللغة النجليزيةبل المودان ابتسام
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إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 172299

5

02/09/14 28 اللغة النجليزيةصلح الدين مايس

عمالة: سلإقليم: أزيلل 172201

6

02/09/14 18 اللغة النجليزيةعبد الكريم مندير

عمالة: سلإقليم: أزيلل 172276

7

02/09/14 18 اللغة النجليزيةعبد الوافي كوسى

عمالة: سلإقليم: أزيلل 172299

6

02/09/14 18 اللغة النجليزيةبنزليم كريم

إقليم: الجديدةإقليم: أزيلل 161314

6

03/09/13 24 اللغة السبانيةيونس رفيق

إقليم: تاوناتإقليم: أزيلل 169037

9

03/09/13 34 الجتماعياتهشام المهياوي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: أزيلل 169130

2

03/09/13 34 الجتماعياتحميدة كدة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: أزيلل 169131

2

03/09/13 34 الجتماعياتلفقيهي يسين

إقليم: ميدلتإقليم: أزيلل 172363

4

02/09/14 28 الجتماعياتحسيوي محمد

إقليم: تاوناتإقليم: أزيلل 169045

3

03/09/13 24 الجتماعياتالخنتاش مراد

عمالة: مكناسإقليم: أزيلل 172361

3

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتيونس كبزيز

إقليم: جرادةإقليم: أزيلل 172434

4

02/09/14 18 الجتماعياتمحداد ياسين

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 150359

1

05/09/08 64 الرياضياتعبد الحق التزلتي

عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 158626

3

02/09/10 52 الرياضياتخديجة الكرماتي

عمالة: المحمديةإقليم: أزيلل 172287

5

02/09/14 28 الرياضياتصفاء صلحان

عمالة: المحمديةإقليم: أزيلل 172292

0

02/09/14 28 الرياضياتعبد المطلب ابن خطاب

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 172332

0

02/09/14 28 الرياضياتعزيز روت

إقليم: شيشاوةإقليم: أزيلل 172332

8

02/09/14 28 الرياضياتالحقيقي صماد
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إقليم: مديونةإقليم: أزيلل 172368

9

02/09/14 28 الرياضياتمحمد وردي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 169140

5

03/09/13 24 الرياضياتأحمد بورحيم

إقليم: سيدي بنورإقليم: أزيلل 172214

8

02/09/14 18 الرياضياتعزيز بوهلل

إقليم: برشيدإقليم: أزيلل 172215

7

02/09/14 18 الرياضياتالمحجوب الشعباوي

إقليم: النواصرإقليم: أزيلل 175013

1

02/09/14 18 المعلومياتبن عبد الرحمان جواد

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 175731

2

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتنادية العزابي

عمالة: سلإقليم: أزيلل 154315

4

02/09/09 50 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضازمي حسني محمد

عمالة: سلإقليم: أزيلل 158692

5

02/09/10 42 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضسارة صديق

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: أزيلل 169056

3

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضبهيج خديجة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: أزيلل 169057

5

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالمخفي فاطمة

إقليم: الحوزإقليم: أزيلل 154913

2

02/09/09 52 العلوم القتصادية والتدبيرزوهير أناس

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: أزيلل 154246

8

06/04/09 54 الفيزياء والكيمياءياقوتي أسماء

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 154246

9

06/04/09 43 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءلمياء حيمر

إقليم: سطاتإقليم: أزيلل 169265

5

03/09/13 32 الفيزياء والكيمياءأساس سارة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: أزيلل 172219

4

02/09/14 28 الفيزياء والكيمياءعبد النبي شهبون

إقليم: مديونةإقليم: أزيلل 172294

6

02/09/14 28 الفيزياء والكيمياءالمصطفى احريدة

عمالة: مكناسإقليم: أزيلل 172249

2

02/09/14 19 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءشفيق كعدي

عمالة: مكناسإقليم: أزيلل 154345

9

02/09/09 50 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةمحمد البوشيخي
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تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: أزيلل 154392

4

02/09/09 48 التربية السلميةمحمد لكحل

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 158821

1

02/09/10 52 التربية البدنيةأزمي ادريسي  يوسف

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 168071

4

04/09/12 40 التربية البدنيةوازول عبد الواحد

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 168072

9

04/09/12 30 التربية البدنيةرضوان الطاهري

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 172324

0

02/09/14 28 التربية البدنيةيوسف الحبشي

إقليم: آسفيإقليم: أزيلل 172228

2

02/09/14 18 التربية البدنيةخالد نفناف

عمالة: سلإقليم: أزيلل 172228

3

02/09/14 18 التربية البدنيةمهدي بنعزيزي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 172320

2

02/09/14 18 التربية البدنيةصلح الدين الجابري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 172368

4

02/09/14 18 التربية البدنيةبديع الركراك

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: أزيلل 141030

7

06/09/06 76 المعلومياتعباس  الوهاب

عمالة: فاسإقليم: أزيلل 154371

4

02/09/09 50 إلتحاق بالزوجالفلسفةالكيلي أمان

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: أزيلل 169149

1

03/09/13 34 الفلسفةمحمد صدراتي معروف

إقليم: الخميساتإقليم: أزيلل 172311

2

02/09/14 28 الفلسفةعلي أبطاش

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 168927

1

03/09/13 24 الفلسفةمريم الحوزي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: أزيلل 168933

0

03/09/13 24 الفلسفةالعربي الروزي

إقليم: شفشاونإقليم: أزيلل 169146

9

03/09/13 24 الفلسفةعمر  الخضري

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أزيلل 172397

9

02/09/14 18 الفلسفةمحمد العبيد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: أزيلل 172400

1

02/09/14 18 الفلسفةعبد المنعم القطاري
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إقليم: صفروإقليم: أزيلل 172575

4

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالفلسفةسفيان إيشو

عمالة: سلإقليم: بني ملل 143887

9

03/01/07 66 اللغة العربيةسعاد      كنون

إقليم: خريبكةإقليم: بني ملل 128531

1

07/09/05 64 اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء البكاري

إقليم: الحوزإقليم: بني ملل 123357

7

15/09/01 62 اللغة الفرنسيةايمان غليوش

إقليم: أزيللإقليم: بني ملل 154603

2

01/01/10 28 اللغة الفرنسيةانبارش كيرو

إقليم: بنسليمانإقليم: بني ملل 89299303/11/89 142 أقدمية 20 سنةاللغة النجليزيةحبيبة      صونتي

عمالة: مكناسإقليم: بني ملل 154494

2

02/09/09 58 اللغة النجليزيةيعقوبي ادريس

عمالة: مكناسإقليم: بني ملل 158962

0

02/09/10 36 اللغة النجليزيةتوفيق مريد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 158720

5

01/01/10 24 اللغة النجليزيةعبد الرزاق بادو

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 172280

8

02/09/14 18 اللغة النجليزيةتوقينوت هشام

إقليم: الرشيديةإقليم: بني ملل 175642

8

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاقلمون فاطمة

إقليم: بنسليمانإقليم: بني ملل 168916

3

03/09/13 34 الجتماعياتهند العشاوي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بني ملل 169133

6

03/09/13 34 الجتماعياتمونية المسعودي

إقليم: تنغيرإقليم: بني ملل 172345

1

02/09/14 28 الجتماعياتبودوار حميد

عمالة: المحمديةإقليم: بني ملل 141041

8

06/09/06 30 الرياضياترشيد  اعزى

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 159658

5

18/11/11 30 الرياضياتمحمد غالب

عمالة: مكناسإقليم: بني ملل 168995

4

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءسليمة عماتي

عمالة: فاسإقليم: بني ملل 169048

2

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءسعيدة  الصوفي
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نوع الطلب

إقليم: العرائشإقليم: بني ملل 172323

3

02/09/14 28 التربية البدنيةهشامي مولي عبد العزيز

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: بني ملل 172315

1

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةنورالدين معرف

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 158685

8

02/09/10 24 المعلومياتاوجداد محمد

عمالة: سلإقليم: بني ملل 168938

7

03/09/13 34 الفلسفةغزلن داوديم

إقليم: تارودانتإقليم: بني ملل 130647

4

05/09/03 22 الفلسفةعزيز الدهبي

إقليم: شفشاونإقليم: بني ملل 172310

9

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالفلسفةالخباز زين العابدين

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 115614

0

16/09/99 34 اللغة العربيةصالحة بودرار

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 154665

8

01/01/10 34 اللغة العربيةاحمد حكيمي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الفقيه بن صالح 115478

9

16/09/99 32 اللغة العربيةالمصطفى اتاسيوين

إقليم: الحوزإقليم: الفقيه بن صالح 128508

6

30/09/05 30 اللغة الفرنسيةكرومي  الصديق

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 126349

2

04/09/02 22 اللغة الفرنسيةجمال ايت ابا الرحيل

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 175717

8

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسميحة لحلو

عمالة: مراكشإقليم: الفقيه بن صالح 141025

6

06/09/06 70 اللغة النجليزيةرشيد  الحسيني

إقليم: القنيطرةإقليم: الفقيه بن صالح 111582

2

16/09/97 68 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةإلهام الزروقي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 141060

4

06/09/06 64 اللغة النجليزيةنظيف بنداوود

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: الفقيه بن صالح 169303

6

03/09/13 34 اللغة النجليزيةأيوب لبنى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الفقيه بن صالح 169254

1

03/09/13 24 اللغة النجليزيةشادية بوهلل

إقليم: تارودانتإقليم: الفقيه بن صالح 172276

8

02/09/14 18 اللغة النجليزيةمحمد السمللي
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

بني ملل - خنيفرة05

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 172403

1

02/09/14 18 اللغة النجليزيةعبد الهادي طالع

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 159950

0

05/09/11 42 الجتماعياترضوان المعطاوي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 167884

9

01/01/12 34 الجتماعياتاحماد منوار

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الفقيه بن صالح 168947

6

03/09/13 34 الجتماعياتالزياني يسمينة

إقليم: خنيفرةإقليم: الفقيه بن صالح 169133

4

03/09/13 34 الجتماعياتسعيد جيبجيب

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 167891

1

01/03/11 30 الجتماعياتيوسف ايتخدجو

إقليم: النواصرإقليم: الفقيه بن صالح 172209

8

02/09/14 28 الجتماعياتعزيز كنداري

عمالة: فاسإقليم: الفقيه بن صالح 29630816/09/86 108 أقدمية 12 سنةالرياضياتسعيد فريدي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 115253

1

16/09/99 88 الرياضياتحمادي الناجي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 77268322/08/92 78 الرياضياتالحسين الداودي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 154359

8

02/09/09 48 الرياضياتمحمد العماري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 127746

4

07/09/04 46 الرياضياتالعباسي محمد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 158735

9

01/01/10 34 الرياضياتأحمد عسو

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الفقيه بن صالح 172287

8

02/09/14 28 الرياضياتكريم شوقي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الفقيه بن صالح 172288

0

02/09/14 28 الرياضياتمحمد ولد

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 159349

7

05/09/11 24 الرياضياتهشـــام معدان

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 168897

0

03/09/13 24 الرياضياتالشادولي فدوى

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الفقيه بن صالح 172196

8

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجالرياضياتالراضي زينب
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

بني ملل - خنيفرة05

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: الفقيه بن صالح 172287

7

02/09/14 18 الرياضياتخبران خلدون

عمالة: المحمديةإقليم: الفقيه بن صالح 172287

9

02/09/14 18 الرياضياتايت لشكر عبد الحميد

إقليم: الخميساتإقليم: الفقيه بن صالح 159088

7

26/07/10 52 علوم الحياة والرضالجيللي لخيار

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: الفقيه بن صالح 154556

3

04/12/09 13 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضهند راجع

إقليم: خريبكةإقليم: الفقيه بن صالح 154340

3

02/09/09 42 الفيزياء والكيمياءسعيد الداودي

إقليم: خريبكةإقليم: الفقيه بن صالح 167890

2

01/03/11 36 الفيزياء والكيمياءمحمد الرطبي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الفقيه بن صالح 159694

4

05/09/11 24 الفيزياء والكيمياءالزعكوني مصطفى

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الفقيه بن صالح 115464

7

16/09/99 32 التربية البدنيةالبحاني يونس

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الفقيه بن صالح 172228

6

02/09/14 28 التربية البدنيةسكطن عبد المطلب

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الفقيه بن صالح 172395

7

02/09/14 28 التربية البدنيةيوسف شام

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 168970

9

03/09/13 24 التربية البدنيةعبد ا الراوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الفقيه بن صالح 172228

5

02/09/14 18 التربية البدنيةامين جدي

إقليم: النواصرإقليم: الفقيه بن صالح 172364

2

02/09/14 18 التربية البدنيةعبد الرحمان بدوان

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الفقيه بن صالح 172585

5

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةمنقادي رجاء

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 34470316/09/88 102 أقدمية 12 سنةالمعلومياتالمصطفى الزهاري

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 144639

4

05/09/07 70 المعلومياتايت عمر دريس

إقليم: مولي يعقوبإقليم: الفقيه بن صالح 151379

1

02/09/09 49 إلتحاق بالزوجةالمعلومياترزوقي حسن

عمالة: مكناسإقليم: الفقيه بن صالح 141050

7

06/09/06 68 الفلسفةنبيل الزرق
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

بني ملل - خنيفرة05

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: بولمانإقليم: الفقيه بن صالح 159389

8

05/09/11 36 الفلسفةجواد ازهار

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 168924

3

03/09/13 34 الفلسفةمتوكيل محمد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: خنيفرة 159010

8

02/09/10 19 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسهام أورتي

إقليم: إفرانإقليم: خنيفرة 154395

2

02/09/09 58 اللغة الفرنسيةمدان حنان

إقليم: إفرانإقليم: خنيفرة 128507

2

07/09/05 54 اللغة الفرنسيةجبلي يوسف

إقليم: مولي يعقوبإقليم: خنيفرة 168999

9

03/09/13 26 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةأسية الصدور

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 111400

3

16/09/97 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةوفاء الكون

إقليم: تاوناتإقليم: خنيفرة 154669

9

02/09/09 24 اللغة النجليزيةعلي لزعر

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 175805

9

02/09/15 14 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةحميش لمياء

عمالة: فاسإقليم: خنيفرة 168787

6

04/09/12 30 إلتحاق بالزوجةاللغة السبانيةمرشد هشام

إقليم: ميدلتإقليم: خنيفرة 172414

8

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتاسماعيل وعشى

إقليم: الحاجبإقليم: خنيفرة 158683

0

02/09/10 34 الرياضياتأويدير وديع

إقليم: ميدلتإقليم: خنيفرة 172620

3

02/09/14 28 الرياضياتلحسن أجضاض

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: خنيفرة 169139

3

03/09/13 24 الرياضياتالكرش مونير

إقليم: مولي يعقوبإقليم: خنيفرة 172425

1

02/09/14 18 الرياضياتزكرياء ضرضور

عمالة: مكناسإقليم: خنيفرة 169139

0

03/09/13 14 إلتحاق بالزوجةالرياضياتغرميلي خالد

عمالة: مراكشإقليم: خنيفرة 37585610/10/90 148 أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضأوعيرم عبد الحميد

عمالة: المحمديةإقليم: خنيفرة 140995

6

07/09/06 54 علوم الحياة والرضنعيمة الناصر
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

بني ملل - خنيفرة05

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: خنيفرة 159904

1

05/09/11 36 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضبنسكي مونية

عمالة: فاسإقليم: خنيفرة 36532516/09/89 138 أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءاسوالي محمد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: خنيفرة 144431

2

05/09/07 54 الفيزياء والكيمياءتوفيق الكيري

إقليم: سيدي قاسمإقليم: خنيفرة 172316

7

02/09/14 18 التربية البدنيةاجليلي عبد الواحد

إقليم: الجديدةإقليم: خريبكة 89902016/09/91 132 أقدمية 20 سنةاللغة العربيةرجاء جنيد

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: خريبكة 168922

7

03/09/13 34 اللغة العربيةرجاء شعطيط

إقليم: سطاتإقليم: خريبكة 172219

7

02/09/14 18 اللغة العربيةهشام الشبابي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: خريبكة 104402

1

16/09/96 108 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسومية نهاري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: خريبكة 154401

4

02/09/09 58 اللغة الفرنسيةمحتاش لبنى

إقليم: بنسليمانإقليم: خريبكة 115624

4

16/09/99 54 اللغة الفرنسيةشماوي ربيع

إقليم: أزيللإقليم: خريبكة 126494

6

04/09/02 34 اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء بومليك

إقليم: سطاتإقليم: خريبكة 172253

4

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةنبيلة نور الهادي

إقليم: النواصرإقليم: خريبكة 172510

0

02/09/15 14 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحيدى بوشوى

إقليم: بنسليمانإقليم: خريبكة 84049308/11/93 136 أقدمية 20 سنةاللغة النجليزيةعباس المحسين

إقليم: بنسليمانإقليم: خريبكة 169092

3

03/09/13 34 اللغة النجليزيةناهلة المجد وهابي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: خريبكة 172404

8

02/09/14 28 اللغة النجليزيةعبدالرازق لحسن

إقليم: النواصرإقليم: خريبكة 172404

7

02/09/14 18 اللغة النجليزيةكنزي عصام

عمالة: مكناسإقليم: خريبكة 141015

0

06/09/06 68 إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةسناء ظفر ا

53



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

بني ملل - خنيفرة05

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: الرباطإقليم: خريبكة 30645728/09/87 136 أقدمية 20 سنةالجتماعياترضا السلوي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: خريبكة 167880

4

01/03/11 52 الجتماعياتنبيل الخواخي

إقليم: الجديدةإقليم: خريبكة 154429

9

02/09/09 38 الجتماعياتهشام جلل

إقليم: القنيطرةإقليم: خريبكة 169133

0

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجالجتماعياترقــية بوكرين

إقليم: بني مللإقليم: خريبكة 168899

5

03/09/13 24 الجتماعياتفاطمة بنعلي

عمالة: المحمديةإقليم: خريبكة 172288

6

02/09/14 28 الرياضياتالكيحل مريم

إقليم: مديونةإقليم: خريبكة 172288

8

02/09/14 28 الرياضياتلحمادي حسناء

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: خريبكة 172289

0

02/09/14 28 الرياضياتميعاد عبدالعالي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: خريبكة 172329

6

02/09/14 28 الرياضياتمحب مريم

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: خريبكة 174990

3

02/09/14 28 الرياضياتدنيا  عينان

إقليم: سطاتإقليم: خريبكة 154678

8

01/01/10 24 الرياضياترشيد انتاج

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: خريبكة 154639

0

01/01/10 18 الرياضياتهشام بوحفيظ

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: خريبكة 172288

7

02/09/14 18 الرياضياتموكان عبد الباسط

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: خريبكة 172288

9

02/09/14 18 الرياضياتطرميل هشام

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: خريبكة 17540316/09/85 160 أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضمولي حفيظ لبريني

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: خريبكة 172306

5

02/09/14 28 علوم الحياة والرضإحسان بالحباس

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: خريبكة 172306

6

02/09/14 28 علوم الحياة والرضبن عبدا مريم

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: خريبكة 175022

2

02/09/14 20 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالصابر ابتسام
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

بني ملل - خنيفرة05

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: القنيطرةإقليم: خريبكة 167879

8

01/03/11 43 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءمريم  اخديم

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: خريبكة 167888

3

01/03/11 28 الفيزياء والكيمياءمحمد داودي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: خريبكة 158587

8

02/09/10 18 الفيزياء والكيمياءهشام بانزي

إقليم: سطاتإقليم: خريبكة 172562

0

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءهريوى اسماء

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: خريبكة 168607

4

04/09/12 30 التربية البدنيةيوسف العسري

عمالة: سلإقليم: خريبكة 172317

1

02/09/14 28 التربية البدنيةالودغيري الدريسي سيدي محمد

إقليم: الخميساتإقليم: خريبكة 168975

7

03/09/13 24 التربية البدنيةجـــلل العروصي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: خريبكة 172231

3

02/09/14 18 التربية البدنيةالرامي عبد الرحيم

إقليم: النواصرإقليم: خريبكة 172231

4

02/09/14 18 التربية البدنيةالتورتي ابراهيم

إقليم: سيدي قاسمإقليم: خريبكة 159338

5

05/09/11 36 الفلسفةخلــوف عـــادل
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ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

06

عمالة: الرباطإقليم: بنسليمان 143905

7

03/01/07 67 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةنجاة  بقالي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 117883

2

06/09/00 54 اللغة الفرنسيةربيع فرام

عمالة: الرباطإقليم: بنسليمان 122081

9

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنادية ناجيم حسان

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 143877

7

25/07/07 60 الجتماعياتمحمد  حقيقي

إقليم: سطاتإقليم: بنسليمان 172209

9

02/09/14 18 الجتماعياتسعيد غازي

عمالة: مكناسإقليم: بنسليمان 34400016/09/88 58 الرياضياتمحمد ابن علي

عمالة: مراكشإقليم: بنسليمان 36285516/09/89 48 الرياضياتالحسن قبول

إقليم: بركانإقليم: بنسليمان 172437

8

02/09/14 28 الرياضياتصفاء الكويرة

عمالة: سلإقليم: بنسليمان 144797

2

05/09/07 62 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضنادية لطفي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: بنسليمان 175166

7

02/09/14 18 الفيزياء والكيمياءسليمة  المستتير

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 158639

5

02/09/10 35 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةسارة النبط

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 169078

0

03/09/13 24 التربية البدنيةحسناء الزهري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بنسليمان 172240

1

02/09/14 19 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةفريدة دلمة

عمالة: الرباطإقليم: بنسليمان 168928

5

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجالفلسفةرجاء شوقي

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 5682016/09/94 98 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةأمال انباوي

عمالة: مراكشإقليم: برشيد 7798602/11/94 80 اللغة الفرنسيةعبد الخليل الشاوي

إقليم: الجديدةإقليم: برشيد 150375

6

05/09/08 54 اللغة الفرنسيةدرعي عواطف
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تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: برشيد 140996

1

03/10/06 50 اللغة الفرنسيةزينب عاقوب

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 150372

7

05/09/08 36 اللغة الفرنسيةلمياء شنتوف

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 7791901/05/97 28 اللغة الفرنسيةعبد الكبير عسود

عمالة: سلإقليم: برشيد 172254

1

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةكنون  حنان

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 39830107/11/91 118 أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةحسن اشكر

إقليم: الجديدةإقليم: برشيد 150398

7

05/09/08 57 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةعائشة حاكي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 141055

6

06/09/06 38 اللغة النجليزيةسفيان مرس

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 159926

2

05/09/11 34 اللغة النجليزيةفـــاطمة الزهراء الشــــر فــــي

إقليم: تارودانتإقليم: برشيد 154494

1

02/09/09 32 اللغة النجليزيةخالد طويل

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 159260

8

01/03/11 18 اللغة النجليزيةفاطمة الزهراء عبيد

إقليم: القنيطرةإقليم: برشيد 169092

5

03/09/13 16 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةالحكيمي مريم

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 154359

3

02/09/09 48 الجتماعياتعبد ا المساوي

إقليم: تاوناتإقليم: برشيد 172362

4

02/09/14 28 الجتماعياتالفاطر  يونس

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 34179216/09/88 102 أقدمية 12 سنةالرياضياتمحمد العمراوي

إقليم: بنسليمانإقليم: برشيد 33136416/09/88 88 أقدمية 12 سنةالرياضياتمحمد عبيد

عمالة: سلإقليم: برشيد 117661

7

06/09/00 58 الرياضياتمحمد مصلح

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 144528

2

02/01/08 52 الرياضياتهشلم شباك

إقليم: صفروإقليم: برشيد 159677

2

21/10/11 34 الرياضياتفدوى الزاهر
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تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 172545

1

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتصبوح  فاطمة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 150414

0

05/09/08 57 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالمغلوض هند

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 154427

1

02/09/09 34 الفيزياء والكيمياءالزراري هشام

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 154333

1

02/09/09 18 الفيزياء والكيمياءشادلي عبد العزيز

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 159905

8

05/09/11 36 المعلومياتمحمد ابحيح

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 158687

5

02/09/10 18 المعلومياتيونس القرشي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: برشيد 143876

0

01/01/07 52 الفلسفةطالبي عبد الرحمـــــن

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: برشيد 9185316/09/95 42 الفلسفةشاكير فؤاد

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 150355

4

05/09/08 36 الفلسفةخديجة الزهر

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 159384

0

05/09/11 28 الفلسفةادريس تغيدة

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 168925

4

03/09/13 24 الفلسفةكلثوم جنوح

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 169020

4

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجالفلسفةالخرمودي الهام

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 115148

1

16/09/99 18 اللغة العربيةلل خديجة العلمي الطالبي

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 112501

0

16/09/98 28 اللغة النجليزيةعبد الغني  كمال

عمالة: مراكشعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 105004

8

16/09/96 46 الجتماعياتنورالدين   عا ميري

عمالة: الرباطعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 144462

2

18/02/08 34 إلتحاق بالزوجالجتماعياتالعمراني خنساء

إقليم: بني مللعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 30476816/09/87 38 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتأحمد خلو

عمالة: الرباطعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 144498

1

28/02/08 44 إلتحاق بالزوجالفلسفةمساعد رجاء
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تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 117842

7

14/09/00 22 الترجمةمهيد حمدي

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 89805901/05/97 114 أقدمية 20 سنةالجتماعياتالغوات خديجة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 34851116/09/89 128 أقدمية 20 سنةالرياضياتمشكور احمد

إقليم: برشيدعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 78971316/09/92 128 أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضامينة ابوشاب

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 37577501/05/97 42 الفيزياء والكيمياءابراهيمي عبد السلم

إقليم: بنسليمانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 78879516/09/92 130 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةعبدالحق العزابي

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 127860

2

07/09/04 66 المعلومياتكوتر غانم

إقليم: وادي الذهبعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 24242716/09/85 42 الترجمةعبد الرحيم مهان

إقليم: القنيطرةعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 8981616/09/95 86 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةهشام برحيل

إقليم: ورزازاتعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 71779816/09/93 64 الرياضياتحسن أيت سعيد

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 154625

0

01/01/10 28 الرياضياتأحمد ركاط

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 29800416/09/86 134 أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةرفيق جمال

إقليم: القنيطرةعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 168936

9

03/09/13 34 الفلسفةالحسناوي حسناء

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعة عين الشق 88787019/09/88 66 اللغة الفرنسيةالعفير إلهام

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعة عين الشق 89986116/09/92 42 اللغة الفرنسيةبيضاري نعيمة

إقليم: القنيطرةعمالة مقاطعة عين الشق 154238

6

06/04/09 52 الرياضياتالفراع عزيز

إقليم: الخميساتعمالة مقاطعة عين الشق 154241

5

06/04/09 52 علوم الحياة والرضمحمد الرفاعي

إقليم: مديونةعمالة مقاطعة عين الشق 104766

9

16/09/96 68 الفيزياء والكيمياءعبد النبي عطفي
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تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعة عين الشق 154239

3

06/04/09 52 الفيزياء والكيمياءدحان تورية

عمالة: مراكشعمالة مقاطعة الحي الحسني 37410422/10/90 46 اللغة النجليزيةالمصطفى الهللي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعة الحي الحسني 172286

7

02/09/14 18 علوم الحياة والرضسلمى برادة

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعة الحي الحسني 115335

9

16/09/99 52 الفيزياء والكيمياءمحمد    الثلجاوي

عمالة: مكناسعمالة مقاطعة الحي الحسني 159076

2

26/07/10 44 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءمليكة بلطي

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة الحي الحسني 144437

9

22/01/08 36 الفيزياء والكيمياءالتولني  يوسف 

إقليم: سطاتعمالة مقاطعة الحي الحسني 154340

5

02/09/09 36 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةفاطمة الزهراء الدفلي

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعة الحي الحسني 141037

4

06/09/06 42 المعلومياتكوديال خالد

إقليم: القنيطرةعمالة مقاطعة الحي الحسني 127912

4

16/09/04 78 أقدمية 12 سنةالفلسفةحميد وضاح

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعة الحي الحسني 154595

6

02/09/09 40 الفلسفةبودحيم  إحسان

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة الحي الحسني 141071

2

02/10/06 36 الفلسفةسقوط اسماء

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات ابن مسيك 88621916/09/87 94 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةلطيفة رجاء

إقليم: أزيللعمالة مقاطعات ابن مسيك 140712

6

05/09/08 32 اللغة الفرنسيةجغنان ادريسي هشام

إقليم: النواصرعمالة مقاطعات ابن مسيك 154342

1

14/09/09 48 الرياضياتآلعلميى آلعروصي  عادل

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات ابن مسيك 154598

2

02/09/09 18 الرياضياتحنان هصيص

إقليم: مديونةعمالة مقاطعات ابن مسيك 154361

5

14/09/09 48 الفلسفةاسماعيل الغدان

إقليم: برشيدعمالة مقاطعات مولي رشيد 154240

4

06/04/09 64 اللغة العربيةشهاب أسماء

إقليم: مديونةعمالة مقاطعات مولي رشيد 154400

2

02/09/09 48 اللغة العربيةمنصف حميد
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تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 34796416/09/89 130 أقدمية 20 سنةالرياضياتمفتاح عبد الرحيم

إقليم: النواصرعمالة مقاطعات مولي رشيد 158625

8

02/09/10 42 علوم الحياة والرضهند الكرانتي

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 167953

5

01/03/11 18 الفيزياء والكيمياءزكرياء عسكاوي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات مولي رشيد 128522

9

07/09/05 28 التربية البدنيةصبور هاجر

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة مقاطعات مولي رشيد 141060

0

11/09/06 58 المعلومياتامال مريدة

إقليم: النواصرعمالة مقاطعات مولي رشيد 154588

4

07/09/09 49 إلتحاق بالزوجالفلسفةبو بكر فوزية

إقليم: مديونةعمالة مقاطعات مولي رشيد 154380

4

16/09/09 48 الفلسفةجود ا محمد

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 128142

1

07/09/04 28 الفلسفةمحمد   بنعبو

إقليم: العرائشعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 154591

8

01/01/10 58 اللغة العربيةالبقالي الحاجي احلم

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 154592

5

23/09/09 50 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةمونية الكتامي

عمالة: سلعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 20643621/09/83 24 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةلحسن كرماج

إقليم: صفروعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 115517

6

16/09/99 24 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةأحسن حورية

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 89290316/09/89 152 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةخديجة صوابني

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 117545

3

06/09/00 98 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةمنية البرقي

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 144466

0

20/02/08 70 اللغة الفرنسيةااليخلوفي حياة

إقليم: الرشيديةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 159968

1

05/09/11 39 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهللي صفاء

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 172303

6

02/09/14 28 اللغة النجليزيةدنيا النميري

عمالة: المضيق - الفنيدقعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 112546

6

16/09/98 116 أقدمية 12 سنةاللغة السبانيةمحمد التمسماني قودو
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تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 154593

0

01/01/10 51 إلتحاق بالزوجالجتماعياتنزهة وريض

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 167872

7

01/03/11 42 الجتماعياتمنصوري نوال

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 159238

6

01/03/11 24 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتيوسف الحاني

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 130747

0

05/09/03 16 إلتحاق بالزوجالجتماعياتاسماعيلي نعيمة

عمالة: فاسعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 78976016/09/92 98 أقدمية 12 سنةالرياضياتزهرة حجوم

إقليم: بنسليمانعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 159073

6

26/07/10 52 الرياضياتعزيز اوشعير

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 117214

5

30/10/01 54 علوم الحياة والرضعبد المجيد    السحراوي

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 158605

4

02/09/10 43 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالشيظمي سناء

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 167869

0

14/09/11 30 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالقاريعي ايمان

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 172308

3

02/09/14 21 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضلوزية صاديقي

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 143853

5

02/01/07 52 الفيزياء والكيمياءزكرياء بوهراس

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 159336

1

05/09/11 46 الفيزياء والكيمياءقوتي طارق

عمالة: سلعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 159931

1

05/09/11 37 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالباردي محمد

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 172297

6

02/09/14 19 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءنجوى ادريسي تورتي

إقليم: النواصرعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 154373

6

02/09/09 58 التربية السلميةعادل هلول

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 143840

9

08/01/07 52 المعلومياتزيزون سهام

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 154314

1

14/09/09 58 الفلسفةالرالي مصطفى

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 154328

8

14/09/09 58 الفلسفةبوهلل حليمة
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ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: سلإقليم: الجديدة 144510

2

02/01/08 38 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةأحمد زكرياء الراشدي

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 117873

5

11/09/00 64 علوم الحياة والرضصغير نبيل

إقليم: سيدي بنورإقليم: الجديدة 112068

2

16/09/98 48 الجتماعياترشيد   مامو

إقليم: برشيدإقليم: الجديدة 126534

7

04/09/02 40 اللغة الفرنسيةالمصطفى داكير

إقليم: سيدي بنورإقليم: الجديدة 158709

8

01/01/10 28 اللغة الفرنسيةعبد الجليل البياري

إقليم: كلميمإقليم: الجديدة 150418

7

15/09/08 26 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةمجيب رجاء

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الجديدة 9247116/09/95 116 أقدمية 12 سنةاللغة السبانيةعبد المطلب ميموني

إقليم: بنسليمانإقليم: الجديدة 144756

5

20/09/07 50 الجتماعياتزكرياء اجنيخات

عمالة: المحمديةإقليم: الجديدة 172291

2

02/09/14 18 الرياضياتفاطمة الراجي

إقليم: الصويرةإقليم: الجديدة 159099

0

26/07/10 43 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءعائشة سهلي

إقليم: آسفيإقليم: الجديدة 159231

2

01/03/11 27 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءخديجة الدريسي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الجديدة 117154

6

10/09/01 32 التربية البدنيةرشيدة فاطمي

إقليم: تارودانتإقليم: الجديدة 117637

1

06/09/00 32 التربية البدنيةالحبيب الزر وال

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الجديدة 154376

7

02/09/09 54 الفلسفةعبد المولى احميمنة

إقليم: القنيطرةإقليم: الجديدة 159372

8

05/09/11 36 الفلسفةنوال الروكي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الجديدة 154368

9

14/09/09 34 الفلسفةالفيللي السكاك مولي رشيد

عمالة: مراكشإقليم: الجديدة 172309

5

02/09/14 28 الفلسفةمحمد الشاوي

عمالة: المحمديةإقليم: الجديدة 168940

9

03/09/13 24 الفلسفةسناء جباري
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 
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م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: المحمديةإقليم: الجديدة 169144

5

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجالفلسفةعزيزة الحبيب

إقليم: النواصرإقليم: مديونة 158711

1

01/09/09 30 اللغة الفرنسيةفتيحة الغالي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: مديونة 123723

5

06/09/01 12 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةحيمر نبيل

عمالة: سلإقليم: مديونة 127878

1

07/09/04 62 اللغة النجليزيةالحسن  مرزاق

إقليم: النواصرإقليم: مديونة 117214

8

10/12/01 40 اللغة النجليزيةحسن سمحي

عمالة: مكناسإقليم: مديونة 159909

4

05/09/11 36 اللغة النجليزيةلوبنة بوهو

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: مديونة 172281

0

02/09/14 19 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةجهان الموكر

عمالة: فاسإقليم: مديونة 167867

9

01/03/11 42 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضجليلة العمري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: مديونة 159075

9

26/07/10 52 الفيزياء والكيمياءأحمد الوقاري

إقليم: النواصرإقليم: مديونة 158723

2

02/09/09 28 الفيزياء والكيمياءبادة الميلودي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 158739

1

01/01/10 18 الفيزياء والكيمياءحمزة مغفور

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 127658

0

04/09/02 30 التربية البدنيةمنير قاضي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: مديونة 5837416/09/94 24 التربية البدنيةمريم  هلل

إقليم: بني مللإقليم: مديونة 158708

3

01/01/10 52 الفلسفةالمصطفى ياسيني

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: مديونة 169122

9

03/09/13 24 الفلسفةمسكور وليد

عمالة: الرباطعمالة: المحمدية 117209

5

12/11/01 61 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةفطيمة ميري

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: المحمدية 172358

6

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةجوهري فاطمة الزهراء

إقليم: الرشيديةعمالة: المحمدية 154641

2

01/01/10 28 اللغة النجليزيةعبد  المجيد   يعقوبي

64



الجهة الصلية : 
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م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة: المحمدية 172299

2

02/09/14 20 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةثابت نادية

إقليم: بنسليمانعمالة: المحمدية 141079

2

06/09/06 36 الجتماعياتمونيا  زيان

إقليم: بنسليمانعمالة: المحمدية 34831916/09/89 132 أقدمية 20 سنةالرياضياتخليل حميد

إقليم: القنيطرةعمالة: المحمدية 158577

2

02/09/10 52 الرياضياتأقلــيـــم هــــدى

عمالة: مكناسعمالة: المحمدية 32439821/09/87 36 الرياضياتعبد القادر لحسناوي

إقليم: بنسليمانعمالة: المحمدية 37425202/08/91 92 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءعبد الجليل مرجان

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة: المحمدية 141032

4

06/09/06 58 المعلومياتالراجي يونس

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: المحمدية 141015

5

06/09/06 42 المعلومياتالدامر منير

إقليم: القنيطرةعمالة: المحمدية 158602

1

02/09/10 52 الفلسفةعــادل بصـيــــلــة

إقليم: مديونةعمالة: المحمدية 158583

0

02/09/10 30 الفلسفةعائشة عاطي

عمالة: الرباطعمالة: المحمدية 159938

6

05/09/11 13 إلتحاق بالزوجالفلسفةحنان الخيتر

عمالة: سلإقليم: النواصر 158672

8

02/09/10 34 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالمكرومي راوية

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: النواصر 159285

5

01/03/11 24 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاسماء اصبير

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 168906

4

03/09/13 22 اللغة العربيةسناء عبلة

عمالة: سلإقليم: النواصر 144655

2

05/09/07 38 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةزينب شيخي

عمالة: سلإقليم: النواصر 172257

2

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةمريم عنبوري

إقليم: تاوريرتإقليم: النواصر 172450

7

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةاوشن  مليكة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: النواصر 175785

0

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمد لحنش
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تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: سلإقليم: النواصر 172304

0

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةمليكة إعيش

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 168485

1

03/09/13 22 إلتحاق بالزوجالجتماعياتخديجة الباضوري

إقليم: الخميساتإقليم: النواصر 167868

8

01/03/11 37 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضسناء  اوضبجي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 169100

4

03/09/13 13 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضسارة فتحي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 172513

4

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضسعيدة مستادي

إقليم: مديونةإقليم: النواصر 159222

0

01/03/11 32 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءأسماء لمعني

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: النواصر 172344

2

02/09/14 18 الفيزياء والكيمياءشادي اسماء

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 168490

1

03/09/13 14 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءبنونة مريم

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 172238

0

02/09/14 28 التربية البدنيةالهبوب سكينة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 172238

1

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةعالي خديجة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 158678

0

02/09/10 38 الفلسفةفاطمة الزهراء مولي علي افرط

عمالة: المحمديةإقليم: النواصر 169089

7

03/09/13 24 الفلسفةمحمد الحوش

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: النواصر 136876

3

07/09/04 13 إلتحاق بالزوجةالفلسفةطكة محمد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سطات 154356

8

02/09/09 48 اللغة العربيةجمعة المجيد

إقليم: ميدلتإقليم: سطات 159876

5

05/09/11 46 اللغة العربيةسعيد عدنان

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: سطات 169149

9

03/09/13 24 اللغة العربيةأسماء شقيربان

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 175714

7

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةياسين لمهاري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 111893

8

16/09/98 71 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةيونس المسناوي
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 123854

0

06/09/01 68 اللغة الفرنسيةسفيان مشرف

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 123780

6

06/09/01 52 اللغة الفرنسيةعادل كزار

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سطات 141043

2

06/09/06 48 اللغة الفرنسيةحسناء   جبور

إقليم: الرحامنةإقليم: سطات 130853

6

16/09/03 42 اللغة الفرنسيةمحمد التوبي

إقليم: العيونإقليم: سطات 159654

4

05/09/11 28 اللغة الفرنسيةعلي حطابو

إقليم: الخميساتإقليم: سطات 172432

2

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةالحسياني احسان

إقليم: الرحامنةإقليم: سطات 111990

5

16/09/98 22 اللغة الفرنسيةيوسف يمان

إقليم: برشيدإقليم: سطات 154561

5

09/09/09 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةخلفي مريم

إقليم: الحوزإقليم: سطات 167910

4

01/03/11 34 اللغة النجليزيةفاطمة الزهراء بونا

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 172302

9

02/09/14 28 اللغة النجليزيةسعيد جلل

عمالة: سلإقليم: سطات 159080

7

26/07/10 46 الجتماعياتالغازي يسرى

عمالة: سلإقليم: سطات 159096

4

26/07/10 34 الجتماعياتطارق العروصي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سطات 154583

0

01/01/10 28 الجتماعياتأحمد الغازي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 167881

0

01/03/11 26 الجتماعياتجهبال ياسين

إقليم: برشيدإقليم: سطات 168900

2

03/09/13 24 الجتماعياتفاطمة الزهراء بلخديم

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سطات 168950

3

03/09/13 24 الجتماعياتسومية درقاوي

عمالة: مراكشإقليم: سطات 141008

6

06/09/06 70 الرياضياتمحمد اسويدي

عمالة: الرباطإقليم: سطات 158612

1

02/09/10 42 إلتحاق بالزوجالرياضياتحسناء العلوي
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: النواصرإقليم: سطات 155022

0

02/09/09 18 إلتحاق بالزوجالرياضياتسعيدة الفضيل

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سطات 172262

1

02/09/14 18 الرياضياتبخاري فدوى

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 143907

6

03/01/07 52 علوم الحياة والرضصلح الدين الغاز

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 159082

4

26/07/10 50 علوم الحياة والرضنجلء العافي

عمالة: فاسإقليم: سطات 172390

8

02/09/14 20 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضزروقي لبنى

عمالة: مراكشإقليم: سطات 143907

3

22/12/06 76 الفيزياء والكيمياءعمر البصراوي

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 141046

7

06/09/06 48 الفيزياء والكيمياءخيرات عبد الكريم

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 154391

7

02/09/09 28 الفيزياء والكيمياءلهللي عبد الواحد

إقليم: النواصرإقليم: سطات 117761

0

06/09/00 84 التربية السلميةمحمد لطيفي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سطات 159212

8

01/03/11 42 التربية السلميةزهير بلحمر

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 112539

8

16/09/98 76 التربية البدنيةعبد اللطيف لحميدي

إقليم: الخميساتإقليم: سطات 169310

9

03/09/13 24 التربية البدنيةمراد الصالحي

إقليم: النواصرإقليم: سطات 154309

2

02/09/09 40 الفلسفةعادل عكرود

عمالة: سلإقليم: سطات 168940

6

03/09/13 34 الفلسفةابتسام  العزوزي

إقليم: خريبكةإقليم: سطات 168925

9

03/09/13 24 الفلسفةنزهة لحمامي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 123384

8

06/09/01 72 اللغة العربيةيوسف عابدات

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 104529

0

16/09/96 49 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةحفياني سعيد

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي بنور 169015

9

03/09/13 34 اللغة العربيةدرو سكينة
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: بركانإقليم: سيدي بنور 169007

1

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةخديجة التوزاني

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 171884

6

03/09/13 24 الفيزياء والكيمياءحياة نيت اومغار

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 171952

3

25/10/13 24 اللغة العربيةخديجة المفيد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 127696

4

05/09/03 64 اللغة الفرنسيةكريم لطيفي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 154361

2

02/09/09 54 اللغة الفرنسيةعبد الرحمان القادري

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: سيدي بنور 159947

7

05/09/11 36 اللغة الفرنسيةحكيم الفاضلي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي بنور 172254

5

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةزينب بنعبد الرحمان

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 175646

8

01/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنسرين أكبيض

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 175783

9

02/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنادية بنغنية

إقليم: مديونةإقليم: سيدي بنور 175648

2

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةمرية ازهاوي

عمالة: مراكشإقليم: سيدي بنور 115295

5

16/09/99 66 اللغة النجليزيةصبري عبد الفتاح

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 116098

4

16/09/99 64 اللغة النجليزيةمحمد كريم

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 111848

9

16/09/98 60 اللغة النجليزيةتوفيق القرشي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 159874

0

05/09/11 37 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةحليمة أبرجي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 154603

5

01/01/10 24 اللغة النجليزيةمحمد امدجار

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 172408

4

02/09/14 18 اللغة النجليزيةلحرش خليفة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سيدي بنور 172446

0

02/09/14 18 اللغة النجليزيةمروان عمارة

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 111844

4

16/09/98 76 إلتحاق بالزوجالجتماعياتمليكة آيت وكريم 
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي بنور 159097

6

26/07/10 52 الجتماعياتهشوم عبد الحفيظ

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي بنور 172413

7

02/09/14 28 الجتماعياتتغيزة سعيد

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 168464

0

03/09/13 24 الجتماعياتمحمد حموش

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 123852

8

19/09/01 86 الرياضياتمرتجي يوسف

عمالة: مراكشإقليم: سيدي بنور 154254

7

06/04/09 51 إلتحاق بالزوجةالرياضياتبن خديم فتح ا

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 172197

7

02/09/14 28 الرياضياتياسر الرضاوي

عمالة: الرباطإقليم: سيدي بنور 172242

8

02/09/14 28 الرياضياتصارة بوعمامة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 172246

6

02/09/14 28 الرياضياتفاطمة الكديري

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي بنور 159097

4

26/07/10 52 علوم الحياة والرضمحني ربيعة

عمالة: فاسإقليم: سيدي بنور 39022516/09/91 144 أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءعزيزي فؤاد

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 175638

4

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءاسماء بوعناني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي بنور 143863

1

08/01/07 67 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةتورية الصاخي

إقليم: آسفيإقليم: سيدي بنور 172229

5

02/09/14 28 التربية البدنيةالدوبلل حسناء

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: سيدي بنور 172240

2

02/09/14 28 التربية البدنيةزكرياء لحرش

عمالة: سلإقليم: سيدي بنور 172240

7

02/09/14 28 التربية البدنيةنبيل تاخلويشت

إقليم: برشيدإقليم: سيدي بنور 172233

5

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةطارق أرماز

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي بنور 172271

1

02/09/14 18 التربية البدنيةاسماعيل شوكري

عمالة: سلإقليم: سيدي بنور 128474

8

07/09/05 42 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضاليوسفي حنان
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: الصويرةإقليم: سيدي بنور 154375

8

02/09/09 48 المعلومياتحسناء حيسو

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 140965

0

06/09/06 42 المعلومياتفرشاخ عبد السلم

إقليم: إفرانإقليم: سيدي بنور 154392

3

02/09/09 58 الفلسفةمصطفى لقديم

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي بنور 159335

0

05/09/11 36 الفلسفةقدوري جلل

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 168928

8

03/09/13 24 الفلسفةحمزة بنونة
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

07

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111471

2

16/09/97 118 أقدمية 12 سنةالجتماعياتفتيحة اعريش

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140173

9

06/09/06 52 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةغزلن النكراوي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 130902

3

05/09/03 34 اللغة العربيةالسكوري ابراهيم

إقليم: الصويرةإقليم: الحوز 69981516/09/80 28 اللغة العربيةعبد العاطي   جميل

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الحوز 158385

1

05/09/11 28 الجتماعياتتوفيق   الزروالي

إقليم: النواصرإقليم: الحوز 168889

1

04/09/12 18 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةعائشة أوشراع

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 6323916/09/95 90 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةمحمد العشوب

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 141072

0

06/09/06 51 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمولي عبد الحق سمللي

إقليم: شيشاوةإقليم: الحوز 172412

1

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةحليمة مزوز

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111644

0

16/09/97 16 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسناء لعمان

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175783

8

02/09/15 14 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةأسماء السلمي مجد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 130717

2

17/09/03 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةإكرام فوزي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 150359

5

05/09/08 55 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةلبنى ازلماط

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 111458

5

16/09/97 46 اللغة النجليزيةحجيب السالم

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 128507

3

07/09/05 42 اللغة النجليزيةعبد الصادق جدواني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 117167

7

10/09/01 74 الجتماعياتلكديم الصوصي مولي يوسف

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168918

4

03/09/13 34 الجتماعياتبن احساين عبدالرزاق
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140863

7

06/09/06 58 الرياضياتسبويه محمد كمال

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 154274

4

06/04/09 54 الرياضياتنزهة رجواني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 144534

4

29/02/08 46 الرياضياتسعيد متوكل

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 150448

9

05/09/08 46 الرياضياترضوان خدروف

إقليم: شيشاوةإقليم: الحوز 158727

6

01/01/10 38 الرياضياتالسباعي الرخينة هشام

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 150402

3

05/09/08 38 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضهواري يونس

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 154274

0

06/04/09 62 الفيزياء والكيمياءعبد الحي بندريس

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: الحوز 169065

1

03/09/13 34 التربية السلميةعمر أيت محمد

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 136752

5

07/09/04 74 اللغة الفرنسيةمولي عبد الكريم الدريسي مبتسم

إقليم: آسفيإقليم: شيشاوة 118140

6

06/09/00 56 اللغة العربيةنور الدين الطالبي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 159365

0

05/09/11 46 اللغة العربيةمحمد وحمان

إقليم: بني مللإقليم: شيشاوة 168922

9

03/09/13 24 اللغة العربيةازهور الحايل

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 154307

8

02/09/09 58 اللغة الفرنسيةمصطفى ايت تشنت

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 144441

0

17/01/08 57 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحياة لغليمي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 130719

7

05/09/03 32 اللغة الفرنسيةجواد فؤاد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شيشاوة 168344

9

04/09/12 26 المعلومياتعزالدين اد أحمد

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 171886

9

03/09/13 24 اللغة الفرنسيةحنان انباوي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 150493

7

05/09/08 19 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةخديجة دريوش
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م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 104823

2

16/09/96 18 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةنور الدين العسجادي

إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 117972

4

06/09/00 15 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةخالد صومان

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 123509

2

14/09/01 15 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةزكرياء البوعاوي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 159663

6

18/11/11 40 اللغة النجليزيةليلى صدوق

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 159387

8

05/09/11 36 اللغة النجليزيةسارة زاهيد

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 159874

6

05/09/11 18 اللغة النجليزيةأبوعزة الحسين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شيشاوة 159344

7

05/09/11 36 إلتحاق بالزوجالجتماعياتحنان الغفيري

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 141001

4

06/09/06 66 الرياضياتالسعدية باسيدي

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158732

8

01/01/10 52 الرياضياتعمر اكندس

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 172216

1

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجالرياضياتعزيزة بحار

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 175657

1

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتيوسف أبو الغنائم

إقليم: الصويرةإقليم: شيشاوة 155056

4

01/01/10 35 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضحجراوي عبد الرحمان

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 140864

7

06/09/06 52 الفيزياء والكيمياءرشيد شكري

إقليم: سطاتإقليم: شيشاوة 158612

3

02/09/10 42 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءمليكة لمغا

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 158734

1

01/01/10 20 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءعبد الكبير لعميم

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 175660

6

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمحمد حموش

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: شيشاوة 172237

2

02/09/14 28 التربية البدنيةم يوسف الوزاني

إقليم: النواصرإقليم: شيشاوة 172234

2

02/09/14 18 التربية البدنيةابتسام أثنان
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م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شيشاوة 128269

0

07/09/05 34 الفلسفةالحسين  اخدوش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شيشاوة 169118

2

03/09/13 34 الفلسفةلبنى الوفير

إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 172276

3

02/09/14 28 الفلسفةعبدالعاطي فنان

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: شيشاوة 171783

4

03/09/13 34 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةسلمى القادري

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 158612

4

02/09/10 34 اللغة العربيةمولي محمد المغاري

عمالة: مكناسإقليم: قلعة  السراغنة 169017

0

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةكريمي كنزة

إقليم: آسفيإقليم: قلعة  السراغنة 172208

8

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةالمهدي بنكبدي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 128255

6

07/09/05 64 اللغة الفرنسيةالطبراني سعاد

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 118944

8

02/09/09 48 اللغة الفرنسيةالمصطفى بنيجة

عمالة: الرباطإقليم: قلعة  السراغنة 154362

4

02/09/09 48 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةلبنى اليوبي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: قلعة  السراغنة 158729

8

01/01/10 48 اللغة الفرنسيةأمال المهداوي

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 128253

1

07/09/05 42 اللغة الفرنسيةمحمد بلعويدي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 128253

2

07/09/05 42 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبشرى بلعسري

عمالة: المحمديةإقليم: قلعة  السراغنة 144662

8

05/09/07 42 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهيمون ابتسام

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 159373

2

05/09/11 36 اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء صبر

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 128126

7

04/09/04 34 اللغة الفرنسيةخديجة امي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: قلعة  السراغنة 159667

6

18/11/11 32 اللغة الفرنسيةحليمة عوني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: قلعة  السراغنة 169071

3

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةعواطف بوزيدة
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م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: قلعة  السراغنة 172413

0

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةندى بقي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 158664

2

02/09/10 14 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةعبدالكريم كرببي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: قلعة  السراغنة 175784

9

02/09/15 13 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةبيضي  ادريس

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 154313

2

02/09/09 58 اللغة النجليزيةمحمد العنيكري

عمالة: سلإقليم: قلعة  السراغنة 169051

1

03/09/13 34 اللغة النجليزيةامنة اغريس

إقليم: برشيدإقليم: قلعة  السراغنة 169093

8

03/09/13 34 اللغة النجليزيةحسناء الصدقي

إقليم: تارودانتإقليم: قلعة  السراغنة 172281

2

02/09/14 28 اللغة النجليزيةبحموش عصام

إقليم: الصويرةإقليم: قلعة  السراغنة 172404

1

02/09/14 18 اللغة النجليزيةايت كارا حنان

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 172404

2

02/09/14 18 اللغة النجليزيةالخليل بكار امين

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 158628

1

02/09/10 52 الجتماعياتمحمد ياسين الحناصي

إقليم: بركانإقليم: قلعة  السراغنة 169044

2

03/09/13 34 الجتماعياتمحمد ازياش

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: قلعة  السراغنة 172362

1

02/09/14 28 الجتماعياتاكويرس عبد العالي

عمالة: مكناسإقليم: قلعة  السراغنة 169129

5

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتعبد المالك امرابطي

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 172435

7

02/09/14 18 الجتماعياتحسن الخلفاوي

عمالة: فاسإقليم: قلعة  السراغنة 151527

3

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتبادوا خاليد

عمالة: فاسإقليم: قلعة  السراغنة 175652

4

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتعبد الصمد طريبق

إقليم: برشيدإقليم: قلعة  السراغنة 175653

2

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتعبد اللطيف بلمعطي

إقليم: أزيللإقليم: قلعة  السراغنة 127748

0

07/09/04 52 الرياضياتالعفوي عبد الرحيم
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م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 158726

4

01/01/10 46 الرياضياتيونس المركو

إقليم: آسفيإقليم: قلعة  السراغنة 150351

5

05/09/08 36 الرياضياتسميرة أحبوش

إقليم: سيدي بنورإقليم: قلعة  السراغنة 172216

0

02/09/14 18 الرياضياتحسن نيازي

إقليم: سيدي بنورإقليم: قلعة  السراغنة 172218

5

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءيوسف كريم

إقليم: سيدي بنورإقليم: قلعة  السراغنة 172371

4

02/09/14 18 الرياضياتعبد الصمد جدي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 144539

4

29/02/08 52 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضافعداسن عصام

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 154279

0

06/04/09 52 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضكمال العمراني

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 159275

2

01/03/11 42 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضإشراق غلبان

إقليم: سطاتإقليم: قلعة  السراغنة 159082

1

26/07/10 18 الفيزياء والكيمياءزين العابدين اسحيبات

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: قلعة  السراغنة 159242

1

01/03/11 52 الفيزياء والكيمياءنور الدين الزوهري

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: قلعة  السراغنة 158664

8

02/09/10 42 الفيزياء والكيمياءمحمد العروة

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 150390

1

05/09/08 25 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالعمري مولي هشام

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 140685

0

05/09/08 24 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءعينان العمري

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 172248

2

02/09/14 20 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالمتمني عبد الله

إقليم: النواصرإقليم: قلعة  السراغنة 172218

6

02/09/14 18 الفيزياء والكيمياءياسين حارثي

إقليم: القنيطرةإقليم: قلعة  السراغنة 159331

9

05/09/11 36 التربية البدنيةكوثر عمراني

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: قلعة  السراغنة 169075

8

03/09/13 24 التربية البدنيةعبد الواحد ازكي

إقليم: خريبكةإقليم: قلعة  السراغنة 171946

5

03/09/13 24 التربية البدنيةإلياس العتاوي
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ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: شفشاونإقليم: قلعة  السراغنة 172234

4

02/09/14 18 التربية البدنيةهشام الحنوني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: قلعة  السراغنة 172241

0

02/09/14 18 التربية البدنيةايوب الوضاحي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: قلعة  السراغنة 172315

5

02/09/14 18 التربية البدنيةاشرف ابو الفتح

إقليم: مديونةإقليم: قلعة  السراغنة 172321

8

02/09/14 18 التربية البدنيةعبد الرزاق خلفاوي

إقليم: النواصرإقليم: قلعة  السراغنة 172366

5

02/09/14 18 التربية البدنيةطه عبد العظيم

إقليم: سيدي بنورإقليم: قلعة  السراغنة 169263

3

03/09/13 24 المعلومياتإلياس مزيلي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: قلعة  السراغنة 172306

1

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجالمعلومياتوداد الزرقطوني

إقليم: الجديدةإقليم: قلعة  السراغنة 169018

6

03/09/13 24 الفلسفةسميرة بن عطوش

إقليم: الجديدةإقليم: قلعة  السراغنة 169022

1

03/09/13 24 الفلسفةالمهدي مستقيم

إقليم: الجديدةإقليم: قلعة  السراغنة 172265

0

02/09/14 18 الفلسفةمحمد المختاري

إقليم: شيشاوةإقليم: قلعة  السراغنة 175770

7

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالفلسفةمحمد المساوي

إقليم: الحاجبإقليم: قلعة  السراغنة 89037716/09/88 122 أقدمية 20 سنةالترجمةحليمة الصغير

إقليم: الخميساتإقليم: الصويرة 167945

5

01/03/11 42 اللغة العربيةلعفو خديجة

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الصويرة 169172

8

01/03/11 28 اللغة العربيةفؤاد الغزواني

عمالة: مكناسإقليم: الصويرة 168923

5

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةزهرة الشبابي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الصويرة 172143

1

02/09/14 18 اللغة العربيةمنير محقق

عمالة: المحمديةإقليم: الصويرة 158354

7

05/09/11 36 الفيزياء والكيمياءالخرازي يونس

إقليم: مديونةإقليم: الصويرة 171826

1

03/09/13 34 اللغة الفرنسيةرتيبة حنين
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 171965

7

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةرشيدعشاق

إقليم: العرائشإقليم: الصويرة 169041

1

03/09/13 24 اللغة الفرنسيةنبيلة البركاني

إقليم: كلميمإقليم: الصويرة 172107

9

02/09/14 18 التربية البدنيةرشيد ابن الصديق

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الصويرة 154616

3

01/01/10 34 اللغة النجليزيةمحمد مفتاح

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 168913

0

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةسارة زيدوح

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الصويرة 159257

0

01/03/11 52 الجتماعياتاخلوف عثمان

عمالة: سلإقليم: الصويرة 168962

3

03/09/13 34 الجتماعياتالزوهرة أيت والحاج

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 172347

7

02/09/14 28 الجتماعياتالعفاس محمد

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: الصويرة 175652

8

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتازيكي ياسين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الصويرة 175653

5

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتانس حمدان

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 158726

9

02/09/09 58 الرياضياتمعروف محمد

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 158728

5

01/01/10 58 الرياضياتصلح الدين ورحيم

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 158727

2

01/01/10 48 الرياضياتمجاهد فؤاد

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 159925

3

05/09/11 46 الرياضياتفاطمة الزهراء الدرويش

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 154313

4

02/09/09 40 الرياضياتعبد الكريم اوريك

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الصويرة 172290

9

02/09/14 28 الرياضياتاهزوم رشيد

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الصويرة 172290

8

02/09/14 18 الرياضياتالمهدي زهري

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 5702716/09/94 92 الفيزياء والكيمياءخيات عبدالعزيز
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 105159

0

16/09/97 88 الفيزياء والكيمياءناجية المساعف

إقليم: سطاتإقليم: الصويرة 168525

5

03/09/13 34 الفيزياء والكيمياءفاطمة لكزولي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الصويرة 168525

4

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءصفاء زعكري

عمالة: المحمديةإقليم: الصويرة 175060

9

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءبشار مريم

إقليم: النواصرإقليم: الصويرة 169067

1

03/09/13 34 التربية السلميةعبد القادر الوزاني التهامي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: الصويرة 175073

5

02/09/14 28 التربية البدنيةياسين بوحسن

عمالة: سلإقليم: الصويرة 172230

3

02/09/14 18 التربية البدنيةهند حكام

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 172241

2

02/09/14 18 التربية البدنيةعلء الدين الزين

إقليم: النواصرإقليم: الصويرة 172305

6

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجالمعلومياتزينب نجام

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 154341

9

02/09/09 58 الفلسفةناريمان العكري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الصويرة 168940

2

03/09/13 34 الفلسفةمحسن سيوري

عمالة: المحمديةإقليم: الصويرة 150391

6

05/09/08 18 الفلسفةعبد الحق اليوسفي

إقليم: الحوزعمالة: مراكش 26025516/09/85 150 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةخبى عبدا

إقليم: الفقيه بن صالحعمالة: مراكش 130922

5

05/09/03 74 اللغة النجليزيةكساب  نورالدين

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: مراكش 115132

1

16/09/99 38 اللغة النجليزيةلطيفة  العلوش

عمالة: سلعمالة: مراكش 175652

0

04/09/15 15 إلتحاق بالزوجالجتماعياتلبنى بونانة

إقليم: بني مللعمالة: مراكش 9234016/09/95 15 إلتحاق بالزوجةالرياضياتعبد اللطيف بروك

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: مراكش 126437

5

03/10/02 34 الفلسفةاحمد   بلمغنية
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: الحوزعمالة: مراكش 154596

7

01/01/10 34 الفلسفةحسن أيت الحاج يعيش

إقليم: آسفيإقليم: الرحامنة 139982

4

07/09/05 53 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهند البوماوي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 127806

4

07/09/04 66 اللغة الفرنسيةهشام مسكلي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 127672

2

16/09/03 62 اللغة الفرنسيةفتيحة أيت خوي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 9108616/09/95 44 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمد الصبان

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 115499

1

16/09/99 44 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةصــدوا هشــام

إقليم: شيشاوةإقليم: الرحامنة 130564

7

05/09/03 32 اللغة الفرنسيةزين الدين أيت جعاد

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 154970

0

01/01/10 32 اللغة الفرنسيةعبدالله النزق

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 118138

9

06/09/00 22 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةايمان تجليجيتي

إقليم: سطاتإقليم: الرحامنة 172071

8

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةمريم المرابط

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 111480

9

16/09/97 15 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةالجمال رشيد

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 123613

7

06/09/01 14 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحسناء الفوقي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 126321

6

04/09/02 13 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةعبى يونس 

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 127927

2

07/09/04 52 اللغة النجليزيةرشيد نيفة

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 154561

9

08/12/09 34 اللغة النجليزيةمرزوك امبارك

إقليم: شيشاوةإقليم: الرحامنة 130772

1

05/09/03 25 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةفوزية لخمور

إقليم: الجديدةإقليم: الرحامنة 140742

0

05/09/08 24 اللغة النجليزيةسومية أوشرو

إقليم: صفروإقليم: الرحامنة 167948

8

01/03/11 52 الجتماعياتمنير دعنون
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير
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مراكش - آسفي07

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الرحامنة 169012

0

03/09/13 34 الجتماعياتعبد الكريم بن التومي

إقليم: تاوناتإقليم: الرحامنة 169013

4

03/09/13 24 الجتماعياتخالد حاتمي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 158729

6

01/01/10 58 الرياضياتأكرم جبار

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 128493

4

07/09/05 48 الرياضياتمولي حفيظ البنسامي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 158733

4

01/01/10 48 الرياضياتزاهر عبد ا

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: الرحامنة 175014

9

02/09/14 28 الرياضياتمارية أيت بادي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 159952

1

02/09/11 38 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالوقودي خديجة

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 115299

4

16/09/99 80 الفيزياء والكيمياءيوسف حاش

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 128392

7

01/01/02 80 الفيزياء والكيمياءخليفة بكار

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الرحامنة 159247

1

01/03/11 52 الفيزياء والكيمياءمريم بشيتي

عمالة: المحمديةإقليم: الرحامنة 167950

1

01/03/11 52 الفيزياء والكيمياءيوسف العماري

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 159917

2

05/09/11 36 إلتحاق بالزوجالفلسفةشوقي صباح

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 169020

0

03/09/13 34 الفلسفةفوزية الكرني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الرحامنة 158655

6

02/09/10 30 الفلسفةرشيد احواصلي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 154591

0

01/01/10 24 الفلسفةحدوكة لطيفة

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 169119

0

03/09/13 24 الفلسفةزهيرة لهور

إقليم: تيزنيتإقليم: الرحامنة 169109

2

03/09/13 24 العلوم والتكنولوجيات الكهربائيةيوسف موماني

إقليم: بولمانإقليم: آسفي 159216

0

01/03/11 52 اللغة العربيةفتيحة اليحياوي
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 
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م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: الجديدةإقليم: آسفي 150411

0

10/09/08 50 اللغة الفرنسيةنبيلة لخبير

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: آسفي 89625717/09/90 140 أقدمية 20 سنةاللغة النجليزيةفتيحة أشبار

إقليم: الخميساتإقليم: آسفي 150480

7

05/09/08 64 الجتماعياتمجيد محمد

إقليم: صفروإقليم: آسفي 167903

2

01/03/11 42 الجتماعياتمحمد  مقران

عمالة: مراكشإقليم: آسفي 5735316/09/94 62 إلتحاق بالزوجةالرياضياتشرف الدين غزلن

إقليم: الحوزإقليم: آسفي 144804

2

05/09/07 22 إلتحاق بالزوجةالرياضياتالزبير بيدين

إقليم: تاوريرتإقليم: آسفي 158674

9

02/09/10 52 علوم الحياة والرضسعاد ملح

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: آسفي 167901

9

01/03/11 43 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعواطف الصلحاوي

إقليم: النواصرإقليم: آسفي 159240

1

01/03/11 34 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءسومية البصري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: آسفي 158637

1

02/09/10 26 الفيزياء والكيمياءيوسف العماري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: آسفي 30651516/09/87 96 التربية البدنيةحسن الشافعي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: آسفي 168983

9

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةجناني هدى

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: آسفي 20675721/09/83 110 الفلسفةبنهيمة منصف

إقليم: الجديدةإقليم: آسفي 154367

3

02/09/09 48 إلتحاق بالزوجةالفلسفةفقير كمال

إقليم: سيدي بنورإقليم: آسفي 141033

7

06/09/06 32 الفلسفةالصقلي حسن

إقليم: سيدي قاسمإقليم: آسفي 168940

7

03/09/13 24 الفلسفةالمستاري محمد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: آسفي 5951216/09/94 19 إلتحاق بالزوجةالفلسفةعبد اللطيف بنبونو

إقليم: سيدي بنورإقليم: اليوسفية 172209

1

02/09/14 28 اللغة العربيةبولوزة احمد
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م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: سطاتإقليم: اليوسفية 171874

2

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجالرياضياتوصال ملوكي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: اليوسفية 171880

8

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجالرياضياتمنادي نزهة

إقليم: النواصرإقليم: اليوسفية 172066

2

02/09/14 19 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءرجاء الخطابي

عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 36798116/09/89 116 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةمحمد أعد رحم

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: اليوسفية 159901

3

05/09/11 36 اللغة الفرنسيةمحمد بنعدي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 140039

8

07/09/05 32 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةعادل كسابي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: اليوسفية 172353

2

02/09/14 28 اللغة النجليزيةالمداني طارق

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: اليوسفية 172355

0

02/09/14 18 اللغة النجليزيةالبخوتي هشام

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: اليوسفية 167901

2

01/01/12 36 إلتحاق بالزوجالجتماعياتأسماء شكار

عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 154324

0

02/09/09 58 الرياضياتبنكرام محمد توفيق

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: اليوسفية 169059

9

03/09/13 34 الرياضياتسليم الخالقي

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 175658

0

02/09/15 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتثورية عابدين

إقليم: سيدي بنورإقليم: اليوسفية 175658

3

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتامين جعي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: اليوسفية 175658

9

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتطارق حرايشي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: اليوسفية 169159

2

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضزينب لمرابيح

عمالة: سلإقليم: اليوسفية 127598

1

29/10/02 82 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءخالد لوليدي

عمالة: مكناسإقليم: اليوسفية 154351

5

02/09/09 49 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالحسناوي سميرة

إقليم: صفروإقليم: اليوسفية 154557

1

22/12/09 48 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءزكرياء علكي
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: المحمديةإقليم: اليوسفية 159914

1

05/09/11 46 الفيزياء والكيمياءمحمد بوزين

إقليم: سيدي قاسمإقليم: اليوسفية 168966

2

03/09/13 34 التربية البدنيةزكرياء ازناتي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: اليوسفية 172389

7

02/09/14 18 المعلومياتبورحيم خديجة

إقليم: بولمانإقليم: اليوسفية 159385

2

05/09/11 46 الفلسفةهشام التكماطي

إقليم: الجديدةإقليم: اليوسفية 78933216/09/92 94 أقدمية 12 سنةالترجمةاحميمسة رشيد
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

08

إقليم: الناضورإقليم: الرشيدية 150390

4

05/09/08 57 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالعثماني عائشة

إقليم: الخميساتإقليم: الرشيدية 5865616/09/94 132 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةتعلوشت عبد النبي

عمالة: فاسإقليم: الرشيدية 37576005/12/90 118 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةالرحماني عبد العزيز

إقليم: صفروإقليم: الرشيدية 24442816/09/88 102 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةالمنزهي محمد

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 130761

7

23/09/03 61 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةكلوة يوسف

إقليم: إفرانإقليم: الرشيدية 154562

5

02/09/09 58 اللغة الفرنسيةعدمي اكرام

إقليم: الخميساتإقليم: الرشيدية 154564

6

01/01/10 48 اللغة الفرنسيةخنو سميرة

إقليم: الخميساتإقليم: الرشيدية 154564

8

01/01/10 48 اللغة الفرنسيةالكرش عزيزة

إقليم: العرائشإقليم: الرشيدية 159953

7

05/09/11 36 اللغة الفرنسيةالصابري نادية

إقليم: تنغيرإقليم: الرشيدية 168066

0

04/10/12 36 اللغة الفرنسيةبوعديدي امبارك

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 169071

4

03/09/13 34 اللغة الفرنسيةشريحا مريم

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الرشيدية 172609

3

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةسميرة فسكاون

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 168699

1

04/09/12 40 اللغة النجليزيةالغازي أيوب

إقليم: الخميساتإقليم: الرشيدية 172612

1

02/09/14 28 اللغة النجليزيةبيار هشام

إقليم: فحص - انجرةإقليم: الرشيدية 172612

6

02/09/14 28 اللغة النجليزيةخالد سبقي

إقليم: برشيدإقليم: الرشيدية 172613

0

02/09/14 28 اللغة النجليزيةقحافة عبد الغني

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: الرشيدية 172613

4

02/09/14 28 اللغة النجليزيةابو لهانة عبد المالك
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: تنغيرإقليم: الرشيدية 168466

9

03/09/13 24 اللغة النجليزيةعبد الشافي محسن

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الرشيدية 172611

6

02/09/14 18 اللغة النجليزيةكحل العين محمد

إقليم: بولمانإقليم: الرشيدية 172612

7

02/09/14 18 اللغة النجليزيةحدروني عبدالعالي

إقليم: مديونةإقليم: الرشيدية 172613

1

02/09/14 18 اللغة النجليزيةشوفاني رضوان

إقليم: سيدي بنورإقليم: الرشيدية 172613

3

02/09/14 18 اللغة النجليزيةوزاع عماد

إقليم: الخميساتإقليم: الرشيدية 127080

4

05/09/03 80 الجتماعياتباعقى خالد

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 127882

7

07/09/04 62 الرياضياتالعزاوي عيد ا

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 150508

5

05/09/08 52 الرياضياتاكريني عبد العالي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الرشيدية 169048

8

03/09/13 24 الرياضياتامحمد باحوس

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: الرشيدية 172330

5

02/09/14 18 الرياضياتالعزري عبدالنبي

إقليم: أزيللإقليم: الرشيدية 172423

1

02/09/14 18 الرياضياتعاشق سفيان

إقليم: الحاجبإقليم: الرشيدية 88946616/09/88 152 أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضنعيمة الحرشي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: الرشيدية 172284

6

02/09/14 18 علوم الحياة والرضالعوني هشام

إقليم: صفروإقليم: الرشيدية 158674

0

02/09/10 44 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمشمش بوعزة

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 159928

9

05/09/11 30 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمولي احفيظ العلوي

إقليم: تاوريرتإقليم: الرشيدية 172610

6

02/09/14 18 المعلومياتبشاوي الطيب

عمالة: مكناسإقليم: الرشيدية 117193

2

01/11/01 98 أقدمية 12 سنةالفلسفةالعلمي محمد سعيد

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 159348

3

05/09/11 46 الفلسفةلزهر  محمد
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: خنيفرةإقليم: الرشيدية 161725

7

02/09/14 28 الفلسفةعراقي محمد

إقليم: بني مللإقليم: الرشيدية 158673

6

02/09/10 18 الفلسفةيوسف مسعودي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: الرشيدية 172398

3

02/09/14 18 الفلسفةالدكالي ادريس

عمالة: مراكشإقليم: الرشيدية 172398

4

02/09/14 18 الفلسفةايت سي امبارك هشام

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: الرشيدية 172612

9

02/09/14 18 الفنون التطبيقيةتدرارت جواد

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 154284

8

06/04/09 55 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةتغزاز فاطمة

إقليم: الحاجبإقليم: ميدلت 158593

6

02/09/10 42 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبن  مداني   حنان

إقليم: صفروإقليم: ميدلت 77078416/09/91 124 أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةتودي محمد

إقليم: أزيللإقليم: ميدلت 154338

6

02/09/09 24 اللغة الفرنسيةسمية دمناتي

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 34841216/09/89 152 أقدمية 20 سنةاللغة النجليزيةالزريكي  محمد

إقليم: بنسليمانإقليم: ميدلت 159664

3

18/11/11 32 اللغة النجليزيةبن عشراق عبد الحميد

إقليم: تاوناتإقليم: ميدلت 172404

5

02/09/14 18 اللغة النجليزيةمعكول المكي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: ميدلت 175808

1

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةصفاء بدور

إقليم: القنيطرةإقليم: ميدلت 29650016/09/86 88 الرياضياتسي محمد اوراغ

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 154565

8

09/09/09 48 الرياضياتمولود كويغط

إقليم: بني مللإقليم: ميدلت 172423

6

02/09/14 28 الرياضياتالتجاني أبراوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: ميدلت 172609

0

02/09/14 28 الرياضياتالخضر يوسف

إقليم: العرائشإقليم: ميدلت 172608

1

02/09/14 18 الرياضياتاحمد الزبير
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: خنيفرةإقليم: ميدلت 175801

2

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتالجزولي احسان

عمالة: المحمديةإقليم: ميدلت 154462

9

02/09/09 48 علوم الحياة والرضعبداللوي هند

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: ميدلت 144545

8

06/02/08 32 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضخضرة سناء

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 9189616/09/95 120 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءبوضوف المصطفى

إقليم: سطاتإقليم: ميدلت 172616

0

02/09/14 28 الفيزياء والكيمياءحنيف  توفيق

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 167933

9

01/03/11 18 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءزعيم محمد

إقليم: سيدي بنورإقليم: ميدلت 172316

9

02/09/14 28 التربية البدنيةايوب  محمد

إقليم: سيدي سليمانإقليم: ميدلت 172231

0

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةلخشاف عمر

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: ميدلت 175726

0

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةبشنيخ ايوب

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 175803

2

02/09/15 13 إلتحاق بالزوجالفلسفةمستغفر سهام

عمالة: مكناسإقليم: ميدلت 175803

7

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالفلسفةقريشل خالد

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: ورزازات 150376

3

05/09/08 52 اللغة الفرنسيةنور الدين الديكي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 159872

6

05/09/11 36 اللغة الفرنسيةالعربي اعكونا

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 171680

2

03/09/13 34 اللغة الفرنسيةمحمد أيت يشو

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: ورزازات 172255

6

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةامنة بن الصديق

إقليم: خريبكةإقليم: ورزازات 172385

2

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةياسر بوعلم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: ورزازات 172533

3

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبوكيوض فتيحة

عمالة: مراكشإقليم: ورزازات 127881

0

07/09/04 88 أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةمحمود حمزة

89



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: سطاتإقليم: ورزازات 169096

6

03/09/13 24 اللغة النجليزيةاوعيش ابراهيم

إقليم: بركانإقليم: ورزازات 172436

1

02/09/14 28 الجتماعياتخالد بوطاهر

إقليم: ميدلتإقليم: ورزازات 172436

2

02/09/14 28 الجتماعياتلحسن كيسي

إقليم: مديونةإقليم: ورزازات 159358

7

05/09/11 38 الرياضياتمحمد مومني

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: ورزازات 172197

1

03/09/14 18 الرياضياتالحسين اقزدام

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 172273

6

02/09/14 18 الرياضياتحريز بوبكر

إقليم: خنيفرةإقليم: ورزازات 172426

3

02/09/14 18 الرياضياتابراهيم الوجاجي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: ورزازات 172266

8

02/09/14 28 علوم الحياة والرضكمال شباضة

عمالة: مراكشإقليم: ورزازات 105200

5

16/09/97 82 الفيزياء والكيمياءغيثة يعقوبي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: ورزازات 169053

7

03/09/13 24 الفيزياء والكيمياءاهريمش ياسين 

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: ورزازات 172296

2

02/09/14 18 الفيزياء والكيمياءخيار ياسين

إقليم: مولي يعقوبإقليم: ورزازات 168949

5

03/09/13 16 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءرضوان الحجام

عمالة: الرباطإقليم: ورزازات 172526

2

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءلمياء حمداوي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: ورزازات 144500

2

02/01/08 58 المعلومياتالمسعودي عبد المالك

إقليم: النواصرإقليم: ورزازات 169098

7

03/09/13 24 المعلومياتقرواش ياسين

إقليم: تارودانتإقليم: ورزازات 172276

0

02/09/14 18 الفلسفةمحمد بكار

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: تنغير 115812

4

16/09/99 96 أقدمية 12 سنةالفلسفةطارق زكري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تنغير 154264

4

06/04/09 54 اللغة العربيةبشرى البوعامي
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: بولمانإقليم: تنغير 169151

8

03/09/13 34 اللغة العربيةحورية أحنيني

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: تنغير 172208

2

02/09/14 28 اللغة العربيةعبد الرحيم أنكيس

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 169152

1

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةتيسيراسماء

إقليم: إفرانإقليم: تنغير 154643

0

01/01/10 58 اللغة الفرنسيةمحمد اعويش

إقليم: الحوزإقليم: تنغير 169025

9

03/09/13 34 اللغة الفرنسيةاحلم دحمان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تنغير 169041

0

03/09/13 34 اللغة الفرنسيةوردة العزاوي

عمالة: مكناسإقليم: تنغير 169156

0

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة عطى

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تنغير 172253

6

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةبويبحيرن سهيل

إقليم: خنيفرةإقليم: تنغير 172432

1

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةعبد ا الزوين

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 175816

4

02/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةمعزوز إكرام

إقليم: تارودانتإقليم: تنغير 168772

5

04/09/12 40 اللغة النجليزيةعبد اللطيف وعزيز

إقليم: الخميساتإقليم: تنغير 172204

5

02/09/14 28 اللغة النجليزيةلحسن ريزاني

إقليم: الحوزإقليم: تنغير 169124

6

03/09/13 24 اللغة النجليزيةالعرفاوي  معاد

إقليم: تارودانتإقليم: تنغير 169126

0

03/09/13 24 اللغة النجليزيةواكرا حفيظ

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 172593

2

02/09/15 13 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتاسماعيل اجويدي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: تنغير 172329

9

02/09/14 28 الرياضياتدهباوي حمزة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: تنغير 172330

3

02/09/14 28 الرياضياتالمهدي وراق

إقليم: تارودانتإقليم: تنغير 171957

7

25/10/13 24 الرياضياتبن الباني  إسماعيل
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: سلإقليم: تنغير 172196

9

02/09/14 18 الرياضياتالغناطي عادل

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: تنغير 172243

5

02/09/14 18 الرياضياتصابر ابراهيم

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: تنغير 172332

6

02/09/14 18 الرياضياتمحمد سنان

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تنغير 172438

8

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالرياضياتنبيل العطلتي

إقليم: بني مللإقليم: تنغير 172438

9

02/09/14 18 الرياضياتالناجحي يوسف

إقليم: صفروإقليم: تنغير 117181

2

15/09/01 94 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضامينة  كريد

إقليم: برشيدإقليم: تنغير 172224

0

02/09/14 28 علوم الحياة والرضعبد الرزاق الهنتاتي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تنغير 169057

7

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعزيزة المغبر

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: تنغير 172306

7

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضالمهدي نعمان

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: تنغير 172308

4

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضاسماعيل فارس

إقليم: برشيدإقليم: تنغير 154527

5

02/09/09 58 الفيزياء والكيمياءالعربي  شارق

إقليم: مديونةإقليم: تنغير 172296

5

02/09/14 28 الفيزياء والكيمياءعبد الحق ابن الشيخ

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: تنغير 175655

3

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةخالد أوخراز

عمالة: مكناسإقليم: تنغير 168068

5

04/09/12 30 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةهاروني علوي سهيل

إقليم: تارودانتإقليم: تنغير 175673

4

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةعبد السلم دليزة

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: تنغير 175676

4

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالمهدي عطية

إقليم: تاوناتإقليم: تنغير 175089

1

02/09/14 18 المعلومياتعبد الرحيم حاجي سوالفي

عمالة: مراكشإقليم: تنغير 154332

4

02/09/09 58 الفلسفةمحمد ابريجا
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: الخميساتإقليم: تنغير 159335

3

05/09/11 36 الفلسفةمحمد قادري

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 169118

1

03/09/13 24 الفلسفةعبد القادر المنصوري

إقليم: الحوزإقليم: زاكورة 115303

7

16/09/99 110 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةداود الهكيوي

إقليم: تازةإقليم: زاكورة 167910

1

01/03/11 52 اللغة العربيةسمير بوخاتم

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 159878

8

05/09/11 36 اللغة العربيةبوجمعة ايت الطالب سعيد

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 159950

1

05/09/11 36 اللغة العربيةمحمد المجدوبي

إقليم: بولمانإقليم: زاكورة 171949

3

03/09/13 34 اللغة العربيةمحمد  الشيخ

إقليم: سيدي بنورإقليم: زاكورة 172251

7

02/09/14 28 اللغة العربيةاسماعيل لعرايسي

إقليم: الرحامنةإقليم: زاكورة 172409

2

02/09/14 28 اللغة العربيةالبناني عبد اللطيف

إقليم: الرحامنةإقليم: زاكورة 172409

6

02/09/14 28 اللغة العربيةعبد الفتاح الصفر

عمالة: مكناسإقليم: زاكورة 169150

5

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةأناس احميداني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: زاكورة 169150

6

03/09/13 22 اللغة العربيةالمصطفى  انكزدم

إقليم: تازةإقليم: زاكورة 172383

1

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةعبد العزيز بلغادي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: زاكورة 154670

5

01/01/10 56 اللغة الفرنسيةسعيد داد

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 172450

3

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةاجبيلو ابراهيم

إقليم: صفروإقليم: زاكورة 168997

6

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةيسين بكار

إقليم: سطاتإقليم: زاكورة 169071

9

03/09/13 24 اللغة الفرنسيةعزيز المالك

إقليم: الخميساتإقليم: زاكورة 172254

7

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمراد الحضيكي
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: سلإقليم: زاكورة 172256

5

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةطلوبي مولي هشام

إقليم: فحص - انجرةإقليم: زاكورة 172359

8

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةمحمد امرابط

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: زاكورة 172412

5

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةعبد الحكيم اجعيدي

إقليم: شيشاوةإقليم: زاكورة 172412

8

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةحمزة العوني

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 175697

3

02/09/15 14 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةعلي  الكناني

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 175695

7

02/09/15 13 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةامبارك  العمل

إقليم: بولمانإقليم: زاكورة 175813

1

02/09/15 13 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمد بوضاهير

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 175695

4

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمد اللحياني

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 154318

9

02/09/09 58 اللغة النجليزيةالجيللي بماد

إقليم: تاوناتإقليم: زاكورة 169009

1

03/09/13 32 اللغة النجليزيةمحمد براهمي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: زاكورة 172303

0

02/09/14 28 اللغة النجليزيةيوسف مجدوبي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: زاكورة 172381

6

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةالحموشي عبد العزيز

إقليم: شيشاوةإقليم: زاكورة 172406

7

02/09/14 18 اللغة النجليزيةياسين الهداجي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 175688

4

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةبلحسين عبدا

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: زاكورة 175688

5

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةبولملف محمد

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 172414

1

02/09/14 18 الجتماعياتخالد العــمري

إقليم: تاوناتإقليم: زاكورة 172414

7

02/09/14 18 الجتماعياتعبد ا  صديق

إقليم: الصويرةإقليم: زاكورة 172415

5

02/09/14 18 الجتماعياتمحمد يمعي
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رقم التأجير
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م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: فاسإقليم: زاكورة 175669

0

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتعلل  ابن عيسى

إقليم: الحسيمةإقليم: زاكورة 169049

4

03/09/13 34 الرياضياتالمين الغلبزوري

إقليم: آسفيإقليم: زاكورة 172197

3

02/09/14 28 الرياضياتعبد الباسط زيد

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: زاكورة 172243

3

02/09/14 28 الرياضياتمحمد امهاري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: زاكورة 172243

7

02/09/14 28 الرياضياتعصام ادافقير

إقليم: بني مللإقليم: زاكورة 172330

7

02/09/14 28 الرياضياتيسير قشاش

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: زاكورة 172440

6

02/09/14 28 الرياضياتعبد الحق  الحدوشي

إقليم: سيدي بنورإقليم: زاكورة 172197

2

02/09/14 18 الرياضياتعبد الهادي بوتمام

إقليم: الصويرةإقليم: زاكورة 172198

5

02/09/14 18 الرياضياتيوسف عجيجو

إقليم: خريبكةإقليم: زاكورة 172246

2

02/09/14 18 الرياضياتأمين جيد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: زاكورة 172273

0

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالرياضياتاسرار يوسف

إقليم: سطاتإقليم: زاكورة 172289

2

02/09/14 18 الرياضياتيوسف بوزيد

إقليم: سطاتإقليم: زاكورة 172289

3

02/09/14 18 الرياضياتزكرياء شاكي

إقليم: سطاتإقليم: زاكورة 172330

6

02/09/14 18 الرياضياتيوسف شطبي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: زاكورة 172369

8

02/09/14 18 الرياضياتاسماعيل المجاهد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: زاكورة 172371

1

02/09/14 18 الرياضياتالصبهاني

إقليم: العرائشإقليم: زاكورة 172426

2

02/09/14 18 الرياضياتايت الحاج عبد الناصر

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: زاكورة 172439

8

02/09/14 18 الرياضياتهشام بوحشوش
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26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: برشيدإقليم: زاكورة 172441

6

02/09/14 18 الرياضياتامين الثعالبي

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 175677

9

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتعبد الصماد الحمصي

إقليم: تارودانتإقليم: زاكورة 175698

5

02/09/15 13 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضمحروك عبدالمالك

إقليم: النواصرإقليم: زاكورة 172298

5

02/09/14 18 الفيزياء والكيمياءشكير لكنيزي

عمالة: مكناسإقليم: زاكورة 172561

7

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءعبد الحميد الباشر

إقليم: إفرانإقليم: زاكورة 168068

9

04/09/12 40 التربية البدنيةرشيد قسمي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 172270

9

02/09/14 28 التربية البدنيةمحمد    اضويرمي

إقليم: سيدي بنورإقليم: زاكورة 172231

7

02/09/14 18 التربية البدنيةبطاهر زكرياء

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: زاكورة 172231

8

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةمحمد كعودي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: زاكورة 172323

0

02/09/14 18 التربية البدنيةأمكعيش محسن

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: زاكورة 175676

7

02/09/15 14 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةحسن ايزيكي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: زاكورة 175672

8

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةمحمد  أمين  بوسوك

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 154547

3

02/09/09 58 المعلومياتاسماعيل نجيب

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: زاكورة 171811

3

03/09/13 32 المعلومياتعبد الحق الفضلي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: زاكورة 168929

9

03/09/13 24 الفلسفةعلي بوستيك

إقليم: شفشاونإقليم: زاكورة 168945

4

03/09/13 24 الفلسفةعبد الكريم لقبيبي

إقليم: شفشاونإقليم: زاكورة 169019

1

03/09/13 24 الفلسفةعبد الغني بوجاج
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09

إقليم: إفرانعمالة: أكادير  إدا وتنان 143848

2

01/01/07 76 اللغة العربيةكريمة رفعي

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: أكادير  إدا وتنان 140992

6

06/09/06 48 اللغة العربيةاخراز سماعيل

إقليم: اليوسفيةعمالة: أكادير  إدا وتنان 158676

9

02/09/10 40 اللغة الفرنسيةايمان مسعف

إقليم: الحوزعمالة: أكادير  إدا وتنان 71775316/09/93 54 الرياضياتفريد بنزطاط

عمالة: المضيق - الفنيدقعمالة: أكادير  إدا وتنان 127648

4

12/09/02 76 التربية البدنيةالسكراتي الحافظي مولي حفيظ

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 159789

0

05/09/11 28 المعلومياتعثمان  رضوان

إقليم: خريبكةعمالة: أكادير  إدا وتنان 127864

4

07/09/04 74 الفلسفةعبد الواحد حسان

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 139916

1

07/09/05 52 اللغة العربيةالحسن  اقديم

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 158584

3

02/09/10 52 اللغة العربيةاسية  عازم

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 154420

4

02/09/09 40 اللغة العربيةموسى طاهر

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: شتوكة آيت باها 172252

1

02/09/14 28 اللغة العربيةندالحاج ابراهيم

إقليم: شفشاونإقليم: شتوكة آيت باها 172383

2

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةكعوب محمد

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: شتوكة آيت باها 169169

3

03/09/13 16 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةنادية سدني

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 89080616/09/88 90 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةأمينة خضاري

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 154677

3

01/01/10 34 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةخديجة أوباكي

إقليم: خنيفرةإقليم: شتوكة آيت باها 169154

0

03/09/13 34 اللغة الفرنسيةفاظمة هوفري

عمالة: مراكشإقليم: شتوكة آيت باها 154663

6

01/01/10 28 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةربيعة بوليد
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عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 169072

3

03/09/13 20 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاناس القصيري

عمالة: مراكشإقليم: شتوكة آيت باها 172412

2

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالحفيظ سكينة

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 172508

2

02/09/15 14 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةصباح البرتقالي

عمالة: المحمديةإقليم: شتوكة آيت باها 172507

9

02/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالزرايدي الهام

إقليم: تارودانتإقليم: شتوكة آيت باها 159885

8

05/09/11 18 اللغة النجليزيةمحمد علوي

عمالة: مراكشإقليم: شتوكة آيت باها 159265

8

01/03/11 42 الجتماعياتعاطف ياسين

إقليم: تاوناتإقليم: شتوكة آيت باها 169046

9

03/09/13 24 الجتماعياتالحسن الزريولي

عمالة: مراكشإقليم: شتوكة آيت باها 150360

1

05/09/08 60 الرياضياتحسن باعطي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 144646

2

05/09/07 54 الرياضياتبنعياد هشام

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 158660

6

02/09/10 34 الرياضياتمحمد كمال

إقليم: الحاجبإقليم: شتوكة آيت باها 169140

4

03/09/13 34 الرياضياتالراضي فاطمة الزهراء

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 172273

7

02/09/14 28 الرياضياتخلوقي يوسف

إقليم: سيدي قاسمإقليم: شتوكة آيت باها 172597

5

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتحنان مهمة

عمالة: مراكشإقليم: شتوكة آيت باها 143921

7

19/02/07 56 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضايت ياسين احلم

إقليم: بولمانإقليم: شتوكة آيت باها 154322

6

02/09/09 40 علوم الحياة والرضبن عدو محمد

إقليم: برشيدإقليم: شتوكة آيت باها 175650

8

02/09/15 14 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضحنان سعداني

عمالة: المحمديةإقليم: شتوكة آيت باها 167918

3

01/03/11 52 الفيزياء والكيمياءبوهلل لحسن

إقليم: ورزازاتإقليم: شتوكة آيت باها 168967

6

03/09/13 34 التربية البدنيةيوسف خلفي
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عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شتوكة آيت باها 168968

5

03/09/13 24 التربية البدنيةيوسف أوعيسى

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 150390

0

05/09/08 34 المعلومياتالمتوكل عبد الواحد

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 127721

4

07/09/04 58 اللغة العربيةالمقري سعيد

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 167910

3

01/03/11 36 اللغة العربيةبورزيق فاطمة

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 167920

7

01/03/11 36 اللغة العربيةمراد حموش

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: إنزكان ايت ملول 158681

0

02/09/10 28 اللغة الفرنسيةموحى ناجي

إقليم: صفروعمالة: إنزكان ايت ملول 167907

2

01/01/12 46 الجتماعياتالعباس   عباسي

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: إنزكان ايت ملول 167929

5

01/03/11 24 الجتماعياتالحسين أوموماد

إقليم: القنيطرةعمالة: إنزكان ايت ملول 154259

5

06/04/09 59 إلتحاق بالزوجالرياضياتنادية  الخليفي

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 144643

0

05/09/07 52 الرياضياتخالد عتوشة

عمالة: فاسعمالة: إنزكان ايت ملول 154637

8

01/01/10 48 إلتحاق بالزوجالرياضياتفوزية الطالبي

إقليم: بني مللعمالة: إنزكان ايت ملول 158658

8

02/09/10 36 الرياضياتجاري المصطفى

إقليم: سيدي بنورعمالة: إنزكان ايت ملول 168899

6

03/09/13 24 الرياضياتنادية بنداود

إقليم: الخميساتعمالة: إنزكان ايت ملول 144512

2

20/02/08 58 علوم الحياة والرضشبير علي

عمالة: مراكشعمالة: إنزكان ايت ملول 13995916/09/84 172 أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءعبد اللطيف بوزغران

عمالة: مراكشعمالة: إنزكان ايت ملول 36967617/09/90 148 أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءحيكون نور الدين

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 127707

5

05/09/03 72 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةبلبهلول عبد الفتاح

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: إنزكان ايت ملول 159210

6

01/03/11 52 الفلسفةدودوش عائشة
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عمالة: فاسعمالة: إنزكان ايت ملول 154637

9

01/01/10 48 إلتحاق بالزوجالفلسفةفاطمة الزهراء اعمود

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: إنزكان ايت ملول 144677

7

05/09/07 40 الفلسفةالعطار نبيل

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 169119

1

03/09/13 24 الفلسفةحسناء لكحل

إقليم: العرائشإقليم: تارودانت 167904

4

01/03/11 52 اللغة العربيةأبرون علء

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تارودانت 167922

8

01/03/11 52 اللغة العربيةيوسف الزكاري

إقليم: الصويرةإقليم: تارودانت 168908

4

03/09/13 34 اللغة العربيةمحمد سمكان

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: تارودانت 169017

1

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسمية محمودي

إقليم: برشيدإقليم: تارودانت 172252

5

02/09/14 18 اللغة العربيةيونس العيماري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: تارودانت 172282

9

02/09/14 18 اللغة العربيةليلى حدوش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 78954901/07/93 105 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةعائشة  ببو

إقليم: إفرانإقليم: تارودانت 154424

6

02/09/09 58 اللغة الفرنسيةوفاء الزحوط

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 172411

5

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةحفيظ موعين

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 172411

8

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةيوسف مزيان

إقليم: سيدي بنورإقليم: تارودانت 172450

0

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةفيصل محضر

إقليم: تاوريرتإقليم: تارودانت 172450

1

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةهشام عبيدي

إقليم: فجيجإقليم: تارودانت 172450

4

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةعبد العزيز لحرور

عمالة: المحمديةإقليم: تارودانت 154672

5

01/01/10 40 اللغة النجليزيةنجوى فتحي

إقليم: الخميساتإقليم: تارودانت 141063

0

06/09/06 58 الجتماعياتصالح واخير
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إقليم: بنسليمانإقليم: تارودانت 168918

0

03/09/13 34 الجتماعياتيونس عبدالوي

إقليم: الحوزإقليم: تارودانت 168918

5

03/09/13 34 الجتماعياتبوهميس يوسف

إقليم: بني مللإقليم: تارودانت 169014

6

03/09/13 24 الجتماعياتجمال تىزوض

عمالة: مراكشإقليم: تارودانت 172415

7

02/09/14 18 الجتماعياتمحمد زويتين

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 172435

0

02/09/14 18 الجتماعياترشيد الهادف

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 141027

4

06/09/06 76 الرياضياتالخمال  الركراكي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 158720

8

01/01/10 28 الرياضياتالمزواري أنوار

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 159367

6

05/09/11 24 الرياضياتابراهيم اكلمون

إقليم: الخميساتإقليم: تارودانت 159259

5

01/03/11 52 علوم الحياة والرضصلح الدين الواحدي

عمالة: مراكشإقليم: تارودانت 159698

9

05/09/11 37 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضوفاء لبيب

عمالة: فاسإقليم: تارودانت 168989

1

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضرجاء بوستاني

عمالة: مراكشإقليم: تارودانت 9232416/09/95 92 أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالنشاط محمد

إقليم: الخميساتإقليم: تارودانت 159103

6

26/07/10 52 الفيزياء والكيمياءعبد النبي الصبار

إقليم: برشيدإقليم: تارودانت 167918

5

01/03/11 42 الفيزياء والكيمياءيونس لدام

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: تارودانت 172295

7

02/09/14 28 الفيزياء والكيمياءعادل ايت الراجل

إقليم: سيدي قاسمإقليم: تارودانت 168902

3

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءمريم الزراع

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تارودانت 169090

9

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءزكرياء غلف

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تارودانت 140903

1

06/09/06 12 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءحمضي محمد
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: تارودانت 169035

1

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةيامنة الكابوس

إقليم: تاوناتإقليم: تارودانت 158661

2

02/09/10 34 التربية البدنيةاحمد كوان

إقليم: الخميساتإقليم: تارودانت 168983

2

03/09/13 34 التربية البدنيةباقدير محمد

إقليم: العرائشإقليم: تارودانت 172364

8

02/09/14 28 التربية البدنيةالعواد عبد الرحيم

إقليم: الحوزإقليم: تارودانت 168979

3

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةرضى أمدة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 169078

8

03/09/13 24 التربية البدنيةعبد القادر الوردي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 172235

4

02/09/14 18 التربية البدنيةالمصطفى استيتو

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175674

4

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةطارق الحطري

إقليم: الحوزإقليم: تارودانت 141078

9

06/09/06 68 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتاحماد زنو

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 172305

2

02/09/14 28 المعلومياتبوحاميدي ايمان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 172388

7

02/09/14 18 المعلومياتكريمة اركراك

إقليم: شيشاوةإقليم: تارودانت 141029

6

16/09/06 58 الفلسفةعبدالناصر المنعم

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 172275

9

02/09/14 28 الفلسفةاسماعيل بلفقير

عمالة: مراكشإقليم: تارودانت 169023

7

03/09/13 24 الفلسفةعبد الرحيم زكوك

عمالة: الرباطإقليم: تارودانت 168961

2

03/09/13 24 الفنون التطبيقيةخالد توفيق

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 169016

5

03/09/13 34 اللغة العربيةعلي فضائل

إقليم: تنغيرإقليم: طاطا 169016

7

03/09/13 34 اللغة العربيةحيداوي محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 172283

5

02/09/14 28 اللغة العربيةعبد ا طجي
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: ورزازاتإقليم: طاطا 172312

9

02/09/14 28 اللغة العربيةمحمد الشكري

إقليم: الخميساتإقليم: طاطا 172409

3

02/09/14 28 اللغة العربيةطه الشناوي

إقليم: فجيجإقليم: طاطا 168959

3

03/09/13 24 اللغة العربيةمحمد  افرياض

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: طاطا 144372

3

05/09/07 62 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةرحيوي اسماء

إقليم: الخميساتإقليم: طاطا 158724

7

01/01/10 48 اللغة الفرنسيةالخو سميرة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 172254

3

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةحمامة الحسين

إقليم: سيدي بنورإقليم: طاطا 172360

6

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةحسن مجديد

إقليم: شيشاوةإقليم: طاطا 153329

8

03/09/13 24 اللغة الفرنسيةيونس ببنتيش

إقليم: ورزازاتإقليم: طاطا 169156

3

03/09/13 24 اللغة الفرنسيةاحماد هجى

إقليم: النواصرإقليم: طاطا 172254

2

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةأمين كرم الدين

إقليم: سيدي بنورإقليم: طاطا 172256

8

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةعبد الله التونسي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: طاطا 172385

8

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةصالح عصام

إقليم: سيدي قاسمإقليم: طاطا 172279

7

02/09/14 18 اللغة النجليزيةيوسف التدغي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: طاطا 172445

5

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةفاطمة الزهراء الفرحوني

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: طاطا 168946

4

03/09/13 34 الجتماعياتالمصطفى الراجي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: طاطا 172210

6

02/09/14 18 الجتماعياتالزروي اشرف

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: طاطا 158723

0

01/01/10 50 إلتحاق بالزوجةالرياضياتلمغيلي الشرقي

إقليم: الخميساتإقليم: طاطا 169061

5

03/09/13 24 الرياضياتعثمان الطير
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: أزيللإقليم: طاطا 172330

1

02/09/14 18 الرياضياتمحمد افقير

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: طاطا 172331

0

02/09/14 18 الرياضياتعبد ا خليل

إقليم: مديونةإقليم: طاطا 172224

6

02/09/14 28 علوم الحياة والرضامحمد الهادي

إقليم: مديونةإقليم: طاطا 168962

6

03/09/13 34 الفيزياء والكيمياءيونس حاضيري

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: طاطا 172295

3

02/09/14 28 الفيزياء والكيمياءسعيد بهلك

إقليم: سطاتإقليم: طاطا 172343

5

02/09/14 18 الفيزياء والكيمياءعبد الواحد الترغاوي

إقليم: الخميساتإقليم: طاطا 168985

7

03/09/13 34 التربية البدنيةعزيز معنان

عمالة: سلإقليم: طاطا 172240

6

02/09/14 18 التربية البدنيةاسماعيل الطيبي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: طاطا 172365

8

02/09/14 18 التربية البدنيةبدر المرابط

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: طاطا 172366

2

02/09/14 18 التربية البدنيةمعاذ الزكاري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: طاطا 172305

1

02/09/14 28 المعلومياتعبد الرزاق الصمدي

إقليم: شفشاونإقليم: طاطا 172305

9

02/09/14 18 المعلومياتمحسن اشن

إقليم: الخميساتإقليم: طاطا 169018

1

03/09/13 34 الفلسفةحميد عيشوش

إقليم: سيدي سليمانإقليم: طاطا 169023

4

03/09/13 34 الفلسفةمصطفى طلحة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: طاطا 175083

2

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةعبد الهادي بلحسن

إقليم: بولمانإقليم: تيزنيت 159101

9

26/07/10 42 اللغة العربيةالبقالي يوسف

إقليم: تاوريرتإقليم: تيزنيت 172282

7

02/09/14 28 اللغة العربيةمحمد الطاهري

إقليم: سطاتإقليم: تيزنيت 127611

0

05/09/02 88 أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةعادل ضيغم
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: تنغيرإقليم: تيزنيت 127644

1

11/02/03 52 اللغة الفرنسيةهرداوي محمد

عمالة: فاسإقليم: تيزنيت 154665

1

01/01/10 48 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةعيادة هرمان

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 111641

8

16/09/97 14 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبوتعلي صفية

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 175697

4

02/09/15 14 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةعبدالغني واغني

إقليم: القنيطرةإقليم: تيزنيت 167961

2

01/03/11 44 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءحيم كريمة 

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: تيزنيت 172296

3

02/09/14 18 الفيزياء والكيمياءالزروالي يوسف

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 172235

7

02/09/14 18 التربية البدنيةعبد الله الديب

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 172305

8

02/09/14 28 المعلومياتسكينة هورايز

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: تيزنيت 158618

8

02/09/10 42 الفلسفةاحمد تومليلت

إقليم: سيدي سليمانإقليم: تيزنيت 154233

5

02/02/09 18 إلتحاق بالزوجالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةلطيفة بخ بخ

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تيزنيت 168943

7

03/09/13 34 الفنون التطبيقيةيوسف الخمليشي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تيزنيت 168953

5

03/09/13 34 الفنون التطبيقيةياسمينة الزيات
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

10

إقليم: تاوريرتإقليم: أسا - الزاك 169062

6

03/09/13 34 اللغة العربيةعبد الحق العجاني

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: أسا - الزاك 172284

2

02/09/14 18 اللغة العربيةابراهيم أيت تودى

إقليم: بوجدورإقليم: أسا - الزاك 175745

7

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةبكار الكنتاوي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: أسا - الزاك 172256

7

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةياسين المعزوزي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: أسا - الزاك 169155

0

03/09/13 24 اللغة الفرنسيةعزيزي ابراهيم

إقليم: سيدي بنورإقليم: أسا - الزاك 172412

0

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةعبد الواحد الزوبير

إقليم: الرشيديةإقليم: أسا - الزاك 169124

2

03/09/13 34 اللغة النجليزيةابن بها جمال

إقليم: تارودانتإقليم: أسا - الزاك 175148

7

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةتتكي محمد

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: أسا - الزاك 175093

1

02/09/14 28 الرياضياتأغريش أحمد

إقليم: سيدي قاسمإقليم: أسا - الزاك 172262

4

02/09/14 18 الرياضياتادريس لمعمر

عمالة: المحمديةإقليم: أسا - الزاك 169099

6

03/09/13 24 علوم الحياة والرضمروان طويل

إقليم: سطاتإقليم: أسا - الزاك 169091

1

03/09/13 34 الفيزياء والكيمياءراشدي ياسين

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: أسا - الزاك 167928

8

01/03/11 42 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةاحمد قرباش

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: أسا - الزاك 172366

7

02/09/14 18 التربية البدنيةالزمــي الدريسي عثمان

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: أسا - الزاك 172368

2

02/09/14 18 التربية البدنيةعبد المنعم بوحبة

إقليم: سيدي بنورإقليم: أسا - الزاك 169113

4

03/09/13 34 المعلومياتمحمد قصري

إقليم: الحسيمةإقليم: أسا - الزاك 169021

7

03/09/13 24 الفلسفةماجيد شعيب
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: بني مللإقليم: أسا - الزاك 169022

6

03/09/13 24 الفلسفةقبريش ادريس

إقليم: تارودانتإقليم: كلميم 172283

3

02/09/14 18 اللغة العربيةعبد الحق الخراز

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: كلميم 175809

2

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاسماء المالكي

إقليم: تيزنيتإقليم: كلميم 158660

3

02/09/10 52 اللغة الفرنسيةالحسن كافو

إقليم: الجديدةإقليم: كلميم 154607

5

02/01/10 48 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةياسين السلمة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 169181

2

03/09/13 24 اللغة الفرنسيةادبوكيوض عبد ا

إقليم: وزانإقليم: كلميم 172360

4

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةمنصف جبار

عمالة: المحمديةإقليم: كلميم 140979

1

11/11/06 58 اللغة النجليزيةالشاري  رشيد

إقليم: شفشاونإقليم: كلميم 172354

3

02/09/14 18 اللغة النجليزيةمحمد الناصيبي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: كلميم 172197

0

02/09/14 28 الرياضياتعبد الرحمان السالمي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: كلميم 115129

6

16/09/99 18 الرياضياتالعايدي عمر

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 172438

5

02/09/14 18 الرياضياتعبد ا عكا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: كلميم 172567

6

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتعبد السلم الهرد

إقليم: الخميساتإقليم: كلميم 154233

9

02/02/09 54 علوم الحياة والرضمحمد القريفي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: كلميم 168906

1

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضمحمد المحروسي

عمالة: المحمديةإقليم: كلميم 168939

3

03/09/13 24 علوم الحياة والرضمهدي بودراين

إقليم: برشيدإقليم: كلميم 172268

6

02/09/14 18 علوم الحياة والرضزينب الكانوني

إقليم: برشيدإقليم: كلميم 172307

2

02/09/14 18 علوم الحياة والرضجواد  الفاضل
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: فجيجإقليم: كلميم 158579

0

02/09/10 42 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمحمد اعمارة

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: كلميم 159249

0

01/03/11 42 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءهشام املح

إقليم: النواصرإقليم: كلميم 167934

0

01/03/11 34 الفيزياء والكيمياءيونس الزياش

إقليم: النواصرإقليم: كلميم 172217

6

02/09/14 18 الفيزياء والكيمياءصلح الدين اكربيع

إقليم: النواصرإقليم: كلميم 172217

7

03/09/14 18 الفيزياء والكيمياءيوسف محسن

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: كلميم 168968

6

03/09/13 24 التربية البدنيةزكرياء الكرماط

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: كلميم 169079

8

03/09/13 24 التربية البدنيةعبد الكبير الزمان 

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: كلميم 172237

3

03/09/14 18 التربية البدنيةعبد المنعم زريدي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: كلميم 172269

3

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةسمير الدرار

إقليم: أزيللإقليم: كلميم 172364

4

03/09/14 18 التربية البدنيةرضوان الغزواني

إقليم: تنغيرإقليم: كلميم 144668

6

05/09/07 70 المعلومياتاسماعيل قباش

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: كلميم 169113

9

03/09/13 24 المعلومياتصهيب الباشة

إقليم: خريبكةإقليم: كلميم 172511

5

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالمعلومياتابتسام بن المقدم

إقليم: إفرانإقليم: كلميم 158579

7

02/09/10 52 الفلسفةجمال أمجيدي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: كلميم 158669

9

02/09/10 42 الفلسفةمصطفى لمسيكين

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: كلميم 172293

5

02/09/14 18 الفنون التطبيقيةابراهيم الجعفري

إقليم: تيزنيتإقليم: كلميم 172341

1

02/09/14 28 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةلحسن حموتي

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي افني 167918

7

01/03/11 42 اللغة العربيةلطيفة الهيتمي
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: جرسيفإقليم: سيدي افني 168907

2

03/09/13 34 اللغة العربيةمحمد الهربولي

إقليم: الحوزإقليم: سيدي افني 171948

0

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةمحمد الديناري

إقليم: سيدي بنورإقليم: سيدي افني 172219

9

02/09/14 18 اللغة العربيةطالبي علوي رشيد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي افني 175693

1

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةازدو لطيفة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي افني 158679

3

02/09/10 42 اللغة الفرنسيةهند متقي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: سيدي افني 172412

4

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةياسين ممود

عمالة: مراكشإقليم: سيدي افني 159663

5

18/11/11 36 اللغة النجليزيةنعيمة ادا عمرو

إقليم: تارودانتإقليم: سيدي افني 172279

6

02/09/14 28 اللغة النجليزيةالمصطفى عمار كلي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي افني 175689

7

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةسارة  الخطابي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سيدي افني 159897

1

05/09/11 40 الرياضياتصالح باغنجا

إقليم: برشيدإقليم: سيدي افني 172331

2

02/09/14 28 الرياضياتعزالدين العمري

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي افني 172370

7

02/09/14 28 الرياضياتمحمد اسباعي

إقليم: برشيدإقليم: سيدي افني 172331

1

02/09/14 18 الرياضياتعرجون امين

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: سيدي افني 172370

5

02/09/14 18 الرياضياتمرنيش بيلل

إقليم: مديونةإقليم: سيدي افني 175671

7

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرحسناء التاقي

إقليم: اليوسفيةإقليم: سيدي افني 168901

4

03/09/13 34 الفيزياء والكيمياءعبد الواحد طاهر

إقليم: تيزنيتإقليم: سيدي افني 128259

8

07/09/05 82 أقدمية 12 سنةالمعلومياتحسن اضرضور

إقليم: بولمانإقليم: سيدي افني 159391

4

05/09/11 46 الفلسفةمحمد زويتنات
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: سيدي افني 169123

2

03/09/13 24 الفلسفةامخلوف   الحسن

إقليم: شفشاونإقليم: طانطان 172433

5

02/09/14 19 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةصلح الدين سادني

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: طانطان 172256

9

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةعثمان شكري

إقليم: النواصرإقليم: طانطان 172360

8

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةالعربي الصداق

إقليم: الخميساتإقليم: طانطان 172302

1

01/09/14 28 اللغة النجليزيةسعيد اجعني

إقليم: برشيدإقليم: طانطان 159279

3

01/03/11 42 الجتماعياتسعد ا واحي

إقليم: صفروإقليم: طانطان 167940

9

01/03/11 42 الجتماعياتموسى الخويلدي

عمالة: الرباطإقليم: طانطان 158721

4

01/01/10 58 الرياضياتالجود الشرقاوي

عمالة: المحمديةإقليم: طانطان 172290

1

02/09/14 28 الرياضياتواهيبي الياس

عمالة: سلإقليم: طانطان 169060

6

03/09/13 24 الرياضياتالمهدي لمعيزي

إقليم: العرائشإقليم: طانطان 172262

8

02/09/14 18 الرياضياتعمر عبد النور

إقليم: العرائشإقليم: طانطان 172439

0

02/09/14 18 الرياضياتمحمد يرمق

إقليم: صفروإقليم: طانطان 154271

2

06/04/09 56 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضبشرى المصبني

إقليم: برشيدإقليم: طانطان 168902

6

03/09/13 24 علوم الحياة والرضرضوان شتوي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: طانطان 172260

3

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضمحمد خراف

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: طانطان 172307

8

02/09/14 18 علوم الحياة والرضايمان لعموم

إقليم: برشيدإقليم: طانطان 172307

9

02/09/14 18 علوم الحياة والرضعبد الخالق أباد

إقليم: برشيدإقليم: طانطان 172343

8

02/09/14 19 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالمرابط الحسين
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: طانطان 172199

4

02/09/14 18 الفيزياء والكيمياءياسين اسلك

إقليم: النواصرإقليم: طانطان 172342

7

02/09/14 18 الفيزياء والكيمياءمحمد مهتاد

إقليم: تاوناتإقليم: طانطان 168973

9

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةمحمد وزاني شاهدي

إقليم: أزيللإقليم: طانطان 172232

8

06/09/14 18 التربية البدنيةمحمد سعد السباعي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: طانطان 169113

5

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتمنصف مشخشخ
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -  الساقية الحمراء11

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

11

إقليم: تنغيرإقليم: بوجدور 168921

1

03/09/13 34 اللغة العربيةبن عزى سعيد

إقليم: تنغيرإقليم: بوجدور 169151

1

03/09/13 34 اللغة العربيةاكبيري علوي لحبيب

إقليم: وادي الذهبإقليم: بوجدور 175812

3

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةامسعيدة بوسلهام 

عمالة: سلإقليم: بوجدور 133561

7

01/09/14 28 اللغة الفرنسيةابراهيم بوهلل

إقليم: سيدي بنورإقليم: بوجدور 172255

3

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةصبري عبدا

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بوجدور 172384

4

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةتوفيق رشيدي

إقليم: القنيطرةإقليم: بوجدور 172352

8

02/09/14 28 اللغة النجليزيةمحمد بنمحمد

إقليم: تارودانتإقليم: بوجدور 172278

9

02/09/14 18 اللغة النجليزيةالعزيزي سي حماد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: بوجدور 172262

5

02/09/14 28 الرياضياتهشام الزيتوني

إقليم: ورزازاتإقليم: بوجدور 172441

5

02/09/14 28 الرياضياتمحمد أعزيز

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: بوجدور 172198

0

02/09/14 18 الرياضياتالحسن سجيد

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: بوجدور 172245

1

02/09/14 18 الرياضياتمحمد الكرني

عمالة: المحمديةإقليم: بوجدور 172332

7

02/09/14 18 الرياضياتيونس خلوقي

إقليم: بركانإقليم: بوجدور 172441

4

02/09/14 18 الرياضياتحميد الحجوجي

إقليم: الخميساتإقليم: بوجدور 144478

3

18/02/08 60 علوم الحياة والرضكمال الهراس

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: بوجدور 172298

4

02/09/14 18 الفيزياء والكيمياءعماد أختاس

إقليم: سيدي قاسمإقليم: بوجدور 172314

7

02/09/14 18 التربية البدنيةمحمد بلخوض
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -  الساقية الحمراء11

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: بوجدور 172367

8

02/09/14 18 التربية البدنيةاجبيل عبد ا

عمالة: المحمديةإقليم: بوجدور 159941

8

05/09/11 36 الفلسفةمحمد المشماش

إقليم: وادي الذهبإقليم: السمارة 175810

1

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةامينة الصغير

إقليم: بولمانإقليم: السمارة 158672

2

02/09/10 42 اللغة الفرنسيةمعمر مصطفى

إقليم: الخميساتإقليم: السمارة 169070

7

03/09/13 34 اللغة الفرنسيةبزاز لبنى

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: السمارة 172303

8

02/09/14 28 اللغة النجليزيةعبدالدائم خاليفي

إقليم: صفروإقليم: السمارة 154604

3

01/01/10 53 إلتحاق بالزوجالجتماعياتنورا عراش

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: السمارة 158681

9

02/09/10 52 الرياضياتمعاد النسري

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: السمارة 172198

1

02/09/14 18 الرياضياتالمصطفى قيس

إقليم: تازةإقليم: السمارة 172243

1

01/09/14 18 الرياضياتعبد الرحيم الفرطوط

إقليم: بركانإقليم: السمارة 172437

9

01/09/14 18 الرياضياتسماعيلي عبد القادر

إقليم: الناضورإقليم: السمارة 172438

0

01/09/14 18 الرياضياتمحمد بسرغيني

إقليم: العيونإقليم: السمارة 172490

6

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتمحمد منضاري

إقليم: بوجدورإقليم: السمارة 130988

7

08/10/03 82 أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضابوهلل رشيد

إقليم: النواصرإقليم: السمارة 172307

5

02/09/14 28 علوم الحياة والرضيوسف الصويبرات

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: السمارة 172514

4

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضستاتي محمد

إقليم: تاوناتإقليم: السمارة 168966

9

03/09/13 24 التربية البدنيةمحمد اسرنانس

إقليم: سيدي قاسمإقليم: السمارة 172240

3

01/09/14 18 التربية البدنيةالمستعد بوشتى
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -  الساقية الحمراء11

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: السمارة 172366

0

02/09/14 18 التربية البدنيةنشيد كسكسو

إقليم: الناضورإقليم: السمارة 172388

3

02/09/14 28 المعلومياتابراهيم لكعيبي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: العيون 154554

0

31/12/09 21 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةنادية رزوق

إقليم: ورزازاتإقليم: العيون 169026

6

03/09/13 34 اللغة الفرنسيةمحمد كزري

إقليم: سيدي بنورإقليم: العيون 172386

8

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةيونس مستقيم

عمالة: مراكشإقليم: العيون 169042

0

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةعصام الزكريتي

إقليم: القنيطرةإقليم: العيون 154324

5

02/09/09 58 اللغة النجليزيةمحمد بنمنصور

عمالة: الرباطإقليم: العيون 72044516/09/92 114 أقدمية 12 سنةالرياضياتعبد الرحمان   أغزر

عمالة: مراكشإقليم: العيون 127884

7

07/09/04 84 الرياضياتعبد الفتاح كنسوس

عمالة: المحمديةإقليم: العيون 169061

3

03/09/13 34 الرياضياتنور الدين السحنوني

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: العيون 172328

6

02/09/14 28 الرياضياتأسامة السعيدي

عمالة: المحمديةإقليم: العيون 168993

0

03/09/13 24 الرياضياتكمال بوشيت

إقليم: صفروإقليم: العيون 168994

7

03/09/13 24 الرياضياتالحسن السيار

عمالة: الرباطإقليم: العيون 169060

4

03/09/13 24 الرياضياتيوسف حراقي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: العيون 169140

1

03/09/13 24 الرياضياتشبان سفيان

عمالة: المحمديةإقليم: العيون 172287

2

02/09/14 18 الرياضياتربيع حميمش

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: العيون 172291

3

02/09/14 18 الرياضياتفريد عبد الرحمان

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: العيون 172331

9

02/09/14 18 الرياضياتبارودي سفيان
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م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: فاسإقليم: العيون 39028816/09/91 122 أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضمحمد حماموش

إقليم: الصويرةإقليم: العيون 167886

8

01/03/11 52 علوم الحياة والرضمولي نور الدين شرحاون

إقليم: برشيدإقليم: العيون 168903

4

03/09/13 24 علوم الحياة والرضلحسن اشويخي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: العيون 172268

1

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضابن يعيش محمد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: العيون 167885

1

01/03/11 52 الفيزياء والكيمياءعبد المجيد الطنيجي

إقليم: سيدي بنورإقليم: العيون 159257

7

01/03/11 42 الفيزياء والكيمياءعادل الصواغ

إقليم: آسفيإقليم: العيون 172241

4

02/09/14 28 التربية البدنيةعبد الكريم ستور

إقليم: شفشاونإقليم: العيون 168973

6

03/09/13 24 التربية البدنيةعبد الفتاح زميرلي

إقليم: تاوناتإقليم: العيون 168979

6

03/09/13 24 التربية البدنيةمحمد الحمداني

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: العيون 172269

2

01/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةعادل الحمداني

عمالة: سلإقليم: العيون 172314

3

02/09/14 18 التربية البدنيةاحمد باجدي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: العيون 172368

0

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةيحيا حطاب

عمالة: الرباطإقليم: العيون 172293

7

02/09/14 18 الفنون التطبيقيةزكرياء التمالح

عمالة: الرباطإقليم: العيون 172293

8

02/09/14 18 الفنون التطبيقيةعمر ايت سكو زايد

إقليم: فحص - انجرةإقليم: العيون 172338

5

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالعلوم والتكنولوجيات الكهربائيةرضا محسن

إقليم: الناضورإقليم: طرفاية 158666

2

02/09/10 43 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةفؤاد لكرادي

إقليم: الناضورإقليم: طرفاية 169043

5

03/09/13 34 اللغة الفرنسيةبلعيد الصنهاجي

إقليم: خريبكةإقليم: طرفاية 172410

7

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةنور الدين وازيدي
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م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طرفاية 172368

8

02/09/14 18 الرياضياتعبد الكريم وردي

إقليم: الخميساتإقليم: طرفاية 167888

7

01/03/11 52 الفيزياء والكيمياءياسين الملياني
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م. النقط

26/05/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

12

إقليم: زاكورةإقليم: وادي الذهب 118210

4

30/10/00 98 أقدمية 12 سنةاللغة العربيةمبارك إزمزان

إقليم: الرحامنةإقليم: وادي الذهب 172410

0

02/09/14 18 اللغة العربيةحسن الحنفي

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: وادي الذهب 144380

8

05/09/07 70 اللغة الفرنسيةرشيد زعفري

إقليم: الجديدةإقليم: وادي الذهب 150433

8

05/09/08 54 اللغة الفرنسيةرشيد زيدين

عمالة: سلإقليم: وادي الذهب 168998

7

03/09/13 34 اللغة الفرنسيةعبد ا العمراوي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وادي الذهب 172359

9

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةالقرارزة مصطفى

إقليم: مديونةإقليم: وادي الذهب 172254

0

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهاجر دومر

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: وادي الذهب 172360

9

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةالحسن ايت بوكرو

إقليم: برشيدإقليم: وادي الذهب 172301

6

02/09/14 18 اللغة النجليزيةاشمارخ الحاج

إقليم: سيدي قاسمإقليم: وادي الذهب 172380

3

02/09/14 18 اللغة النجليزيةهشام الشعيبي

إقليم: برشيدإقليم: وادي الذهب 168895

9

03/09/13 34 الجتماعياتإدريس النعيمي

عمالة: سلإقليم: وادي الذهب 144546

7

20/02/08 70 الرياضياتميمون البوزيدي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: وادي الذهب 159908

5

05/09/11 36 الرياضياتطارق بوفريقش

عمالة: فاسإقليم: وادي الذهب 172372

3

02/09/14 28 الرياضياتجواد لمعلم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وادي الذهب 169139

1

03/09/13 24 الرياضياتمحمد احمري

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: وادي الذهب 146863

4

02/09/14 18 الرياضياتسعيد أيت الشيب

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: وادي الذهب 172243

9

02/09/14 18 الرياضياتمحمد العماوي
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ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: العرائشإقليم: وادي الذهب 172245

9

02/09/14 18 الرياضياتاحمد بنخالق

عمالة: سلإقليم: وادي الذهب 172246

3

02/09/14 18 الرياضياتمحمد قريش

إقليم: العيونإقليم: وادي الذهب 172440

8

02/09/14 18 الرياضياتمحمد لعريبي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وادي الذهب 159130

4

26/07/10 44 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالسمللي محمد

إقليم: سطاتإقليم: وادي الذهب 158653

4

02/09/10 42 الفيزياء والكيمياءحسناوي محمد

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: وادي الذهب 169174

0

01/03/11 42 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءاوبن احساين ابراهيم

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: وادي الذهب 172297

9

02/09/14 18 الفيزياء والكيمياءجمال  نوجمي

إقليم: النواصرإقليم: وادي الذهب 172343

0

02/09/14 18 الفيزياء والكيمياءأمين الخيات

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: وادي الذهب 172317

8

02/09/14 18 التربية البدنيةعثمان لعللمي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وادي الذهب 172324

5

02/09/14 18 التربية البدنيةبوجمعة بن كمرة

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: وادي الذهب 172364

7

02/09/14 18 التربية البدنيةعبد الجليل عبد الجبار

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: وادي الذهب 172366

8

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةعبد الصمد مصتنصر

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وادي الذهب 172366

9

02/09/14 18 التربية البدنيةحاتم  الجماعي

إقليم: الحسيمةإقليم: وادي الذهب 172293

6

02/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالفنون التطبيقيةمحمد الحويطي
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