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بالزوج التحاق 17,67 عام حارس التقنية اإلدريسي الشريف ثانوية اسفي آسفي-  مراكش آسفي-  مراكش اسفي أيير, م/م الطرشي عزيز 63190 1

بالزوج التحاق 17,28 عام حارس النهضة ثانوية بركان الشرق الشرق انجاد وجدة النجد. م اليوسفي سعيدة 1114881 2

بالزوج التحاق 17,07 عام حارس سطات الرازي ثا سطات- البيضاء الدار سطات- البيضاء الدار سطات القدس ثانوية كبوري العزيز عبد 1401367 3

بالزوج التحاق 16,86 عام حارس البنين أم نوية ثا فاس مكناس-  فاس مكناس فاس فاس بنشقرون حسن إعدادية التوالي العابدين زين محمد 105993 4

بالزوج التحاق 16,83 عام حارس هللا عبد موالي األمير ثانوية سليمان سيدي القنيطرة-  سال-  الرباط القنيطرة- سال-  الرباط سليمان سيدي الحيمريين م,م المناوي العالي عبد 1045681 5

بالزوج التحاق 16,45 عام حارس التقنية الثانوية تازة مكناس-  فاس مكناس-  فاس تازة المركز وردان بني م,م الياداري الجبار عبد 57800 6

بالزوج التحاق 16,32 عام حارس بطوطة ابن ثانوية القنيطرة القنيطرة- سال- الرباط القنيطرة- سال- الرباط القنيطرة التقنية سيناء ابن ثانوية نجدي اإلاله عبد 1178582 7

بالزوج التحاق 16,29 عام حارس خلدون ابن ثانوية الجديدة سطات-  البيضاء الدار سطات-  البيضاء الدار الجديدة بوعاللة م,م مينوش الرحيم عبد 1048658 8

بالزوج التحاق 16,18 عام حارس بينبين محمد الفقيه ثانوية مراكش أسفي-  مراكش أسفي-  مراكش مراكش عباد ابن ثانوية كرداد عثمان 1405874 9

بالزوج التحاق 16,14 عام حارس الخياط محمد بن الحسن ثانوية ملوب ايت انزكان ماسة سوس ماسة سوس ملوب ايت انزكان طفيل ابن إعدادية اليوسفي هللا عبد 1123982 10

بالزوج التحاق 16,08 عام حارس الشريف هللا عبد موالي ثانوية وزان الحسيمة- تطوان- طنجة الحسيمة- تطوان- طنجة وزان حساني الحسين زهر ابن ثانوية 1123918 11

بالزوج التحاق 15,53 عام حارس أنجرة الخميس إعدادية أنجرة الفحص الحسيمة- تطوان- طنجة مكناس-  فاس مكناس عفان بن عثمان إعدادية اللحكي احمد 735123 12

بالزوج التحاق 15,42 مديرة بنين األخطل مدرسة الحسني الحي سطات-  الكبرى البيضاء الدار سطات-  البيضاء الدار المحمدية المجدوب موسى سيدي م,م الموساوي مريم 1116589 13

الدفعة في أول 18,68 عام حارس القدس ثانوية الجديدة سطات-  البيضاء الدار سطات-  البيضاء الدار الجديدة ابهيليل سيدي م,م اخريبش سفيان 1179290 14

متزوج 18,21 عام حارس بوشعيب موالي ثانوية الجديدة سطات-  البيضاء الدار سطات-  البيضاء الدار الجديدة مسلم اإلمام إعدادية  محب احمد 93291 15

متزوج 17,44 عام حارس سيناء ابن ثانوية مالل بني خنيفرة-  مالل بني خنيفرة-  مالل بني مالل بني المحمدية م حفوض محمد 1237215 16

متزوج 17,36 مدير هللا عبد بن عالل مدرسة صفرو مكناس-  فاس مكناس-  فاس فاس بوعبيد الرحيم عبد ثانوية جابري  يونس 1233303 17

متزوج 17,35 مدير األمل مدرسة تاوريرت الشرق الشرق أنكاد وجدة المثنبي ثانوية يعقوبي يحيى 1269834 18

متزوج 17,2 مدير البعارير م/م تارودانت ماسة-  سوس ماسة-  سوس تارودانت النفيس إبن م/م الكالب جمال 1174540 19

متزوج 17,08 عام حارس الرازي ثانوية الجديدة سطات- البيضاء الدار سطات- البيضاء الدار الجديدة البكري إعدادية الزاوي عزيز 1115883 20

متزوج 17,07 عام حارس الذهب وادي ثانوية مالل بني خنيفرة-  مالل بني خنيفرة-  مالل بني مالل بني الذهب وادي ثانوية كورو أيت حسن 1173103 21

متزوج 17 عام حارس الموصلي ابراهيم ثانوية سال القنيطرة-  سال-  الرباط القنيطرة-  سال-  الرباط القنيطرة صليطن محمد يناير 11 م/م 718023 22

متزوج 16,78 عام حارس اوحمو موحى ثانوية مالل بني خنيفرة-  مالل بني خنيفرة-  مالل بني مالل بني الثاني الحسن ثانوية قرباب محمد 1120982 23

متزوج 16,73 عام حارس زياد بن طارق ثانوية افران مكناس-  فاس القنيطرة-  سال-  الرباط القنيطرة زياد بن طارق, م اسبانس العزيز عبد 774338 24

متزوج 16,64 عام حارس الليمون ثانوية الرباط القنيطرة- سال- الرباط القنيطرة- سال- الرباط سال عباد ابن إعدادية بوسرى السالم عبد 1279374 25

متزوج 16,55 مدير الرمان م/م أنجرة الفحص الحسيمة- تطوان- طنجة مكناس-  فاس فاس الوحدة, م ليتي مصطفى 1114122 26

متزوج 16,5 عام حارس الزرقطوني ثانوية مراكش أسفي-  مراكش أسفي-  مراكش مراكش الشرفاء إعدادية التريدي اللطيف عبد 1048854 27

متزوج 16,43 عام حارس والدة ثانوية سال القنيطرة- سال- الرباط القنيطرة- سال- الرباط سال الكتبية إعدادية الجانبي رشيد 59097 28

 ألطر  االنتقالية الحركة إطار في تغطيتها تمت بمناصب مؤقتة بصفة التربوية اإلدارة بمهام المكلفين 2015 فوج التربوية اإلدارة أطر تكوين سلك خريجي تعيينات          

2016 لسنة التربوية اإلدارة
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متزوج 16,39 عام حارس الفاسي مليكة ثانوية مكناس مكناس-  فاس مكناس-  فاس مكناس حسين طه اعدادية بعمامة المجيد عبد 63582 29

متزوج 16,22 مدير البطيمية م/م تاونات مكناس-  فاس مكناس-  فاس فاس الفارسي سلمان, م األكحل نبيل 1119408 30

متزوج 16,15 عام حارس الشفشاوني هللا عبد ثانوية فاس مكناس فاس مكناس فاس فاس األمل إعدادية الحمين جواد 1049373 31

متزوج 15,98 مدير العميد ابن مدرسة النواصر سطات-  البيضاء الدار القنيطرة-  سال-  الرباط تمارة الصخيرات زرارة, م الشمالي زاد 1119604 32

متزوج 15,91 عام حارس الشفشاوني هللا عبد ثانوية ملوب ايت انزكان ماسة-  سوس ماسة-  سوس أوتنان إدا أكادير بوسحـاب سيـدي م/م بال محمد 1173474 33

متزوج 15,86 مدير اجوامعة م/م أنجرة الفحص الحسيمة- تطوان- طنجة مكناس-  فاس صفرو العربي المغرب, م دريزي مصطفى 1048781 34

متزوج 15,83 القري محمد إعدادية عام حارس الخميسات القنيطرة-  سال-  الرباط القنيطرة-  سال-  الرباط الخميسات االدارسة م/م كمال يونس 64291 35

متزوج 15,68 عام حارس الخيام عمر ثانوية الرباط القنيطرة- سال- الرباط القنيطرة- سال- الرباط سال العلوي الطيب موالي ثانوية علوي يزيدي ابراهيم 1269856 36

متزوج 15,27 عام حارس الفتح ثانوية ملوب ايت انزكان ماسة-  سوس ماسة-  سوس باها ايت اشتوكة بنكمود م/م موالى ايت ابراهيم 236637 37

متزوج 14,95 عام حارس الحريزي ادريس إعدادية اداوتنان أكادير ماسة-  سوس ماسة-  سوس باها ايت اشتوكة السوالم. م سوسي المداني 1157283 38

متزوج 14,71 عام حارس الكويرة إعدادية اداوتنان أكادير ماسة سوس ماسة سوس إداوتنان أكادير لكويرة إعددية بومريس عمر 93075 39

عازبة 18,21 عام حارس الجديدة هللا عبد موالي ثانوية سطات- البيضاء الدار سطات- البيضاء الدار بنور سيدي بنور سيدي ثانوية سابق أسماء 1117094 40

عازب 16,91 عام حارس الذهب وادي ثانوية مسيك ابن سطات- البيضاء الدار سطات- البيضاء الدار المحمدية الجوالن ثانوية البوشيخي احمد 1047529 41
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