
التخصصالسلك
 البطاقة رقم

الوطنية
رمزهاالتعيين مؤسسةللتعيين اإلقليمية المديريةالتعيين جهة

23942Yاالعدادية الفرابي ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارالزعيمالعزيز عبدMA81578اإلسالمية التربيةإعدادي

19833Gاالعدادية الوليد بن خالد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارالعلوي العبدالويمحمد سيديMA75496اإلسالمية التربيةإعدادي

01862Yالوزاني بلحسن محمدمسيك ابن مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالركيكمباركةBK146203اإلسالمية التربيةإعدادي

01543Bمسكويه ابنالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربوافودحفيظةBK123384اإلسالمية التربيةإعدادي

01550Jالغزاليالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارحابامريمBK346897اإلسالمية التربيةإعدادي

26400Vسينا إبنرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارباداليلىBH197937اإلسالمية التربيةإعدادي

26004Pالغفاري ذر أبوالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارالبعزوزيمحمدBK113471اإلسالمية التربيةإعدادي

26415Lالغزالي اإلمامالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الداروغراريرشيدةBE616072اإلسالمية التربيةإعدادي

25768Hالوليد بن خالدالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارالوراقمربمBK131988اإلسالمية التربيةإعدادي

26005Rمسعود بن هللا عبدالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارالمودن بنالسعديةA380363اإلسالمية التربيةإعدادي

26500Dالجابري عابد محمدالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارلكحلجوادBE790221اإلسالمية التربيةإعدادي

01676Wالصديق ابوبكرالشق عين مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الداركحيلالعالي عبدHA110366اإلسالمية التربيةإعدادي

01676Wالصديق ابوبكرالشق عين مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارزهيرالهادي عبدEA81423اإلسالمية التربيةإعدادي

26084Bالهيبة أحمد الشيخالشق عين مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارالمفضاليالحسينBK244399اإلسالمية التربيةإعدادي

01756Hحرودة عينالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارهدينيعبدالرحيمMC218978اإلسالمية التربيةإعدادي

25488Dالسعادةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطزوبيرمونيةN202991اإلسالمية التربيةإعدادي

11194Sالرضي الشريفالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبورعدةالحسينAB532307اإلسالمية التربيةإعدادي

11191Nالمعاني مصطفىالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالبوطيمريةGJ8857اإلسالمية التربيةإعدادي

25490Fالصفصافسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالغوانالصمد عبدBL106743اإلسالمية التربيةإعدادي

26752Cالبيضاوي احمدتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطامنونإسماعيلAE33950اإلسالمية التربيةإعدادي

01384Dاالدريسيتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالخمليشيداوود محمدR127086اإلسالمية التربيةإعدادي

25468Gالبطحاءتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطأولميسعبدالقادرAB637323اإلسالمية التربيةإعدادي

23101Jبلحسني المدني سيديتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالهالليالعابدين زينN116741اإلسالمية التربيةإعدادي

24609Yالريحان سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطهجهوجنجوىA687279اإلسالمية التربيةإعدادي

2016 لسنة  الثانية الدرجة من اإلعدادي الثانوي التعليم أساتذة توظيف مباراة في الناجحين تعيينات
التعليمية المؤسسات حسب التعيين مرحلة

والنسب االسم
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24609Yالريحان سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطزاهداللطيف عبدAB88297اإلسالمية التربيةإعدادي

24192Vالفتح سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطبنراضيأسيةBH376504اإلسالمية التربيةإعدادي

01274Jالزرقطوني محمد سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالعزاويمصطفىAB183747اإلسالمية التربيةإعدادي

19982Uالعقاد اعداديةوتنان إدا  أكادير: عمالةماسة-  سوسالعياديسهامJB302564اإلسالمية التربيةإعدادي

24866Cالصنوبرتازة: إقليممكناس-  فاسعمراويجميلةCN110اإلسالمية التربيةإعدادي

13996Mالجزولي الفقيهآسفي: إقليمآسفي-  مراكشمتوترشيدH693025اإلسالمية التربيةإعدادي

20935Eتيديلي ملحقةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشموفتيجميلةEE118693اإلسالمية التربيةإعدادي

02700Jشوقي احمد اإلعدادية الثانويةمراكش: عمالةآسفي-  مراكشالرستانينزهةE530962اإلسالمية التربيةإعدادي

24226Gالفطواكي حمان اإلعدادية الثانويةمراكش: عمالةآسفي-  مراكشالنباكإلهامEE444577اإلسالمية التربيةإعدادي

08719Bاإلعدادية البارودي ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارهوزينحفيظةZ520659البدنية التربيةإعدادي

25816Kاإلعدادية النصر ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارفارس أبوحياةM483976البدنية التربيةإعدادي

01384Dاالدريسيتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطمنصورابتسامZ368773البدنية التربيةإعدادي

24190Tالبستان سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطكريدشسعدZ492905البدنية التربيةإعدادي

07694Mالتأهيلية الموحدين ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالعزريمنيرIB182660البدنية التربيةإعدادي

23666Yالتأهيلية أوحلي اعمر سيدي ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيفاتحمحمدI645260البدنية التربيةإعدادي

17304Hالداخلة.ثأتارودانت: إقليمماسة-  سوسالمجاجهشامJT10688البدنية التربيةإعدادي

18518Cالرواضيالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةعياديطارقSA7795البدنية التربيةإعدادي

26062Cالصخور المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشعومدةشيماءHH6888البدنية التربيةإعدادي

26062Cالصخور المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشأدعول الحق عبدEE480342البدنية التربيةإعدادي

25660Rبوشان المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشعريشاسماءEE575534البدنية التربيةإعدادي

10397Aتفتاشتالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبويهي  ابراهيمEB113901البدنية التربيةإعدادي

23828Zاألطلس التأهيلية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشامدجار  عزيزEB158597البدنية التربيةإعدادي

22899Pاالعدادية الشرقية زمران  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشاالزبكي  جوادEE187159البدنية التربيةإعدادي

20510Tالقري محمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبلجطيطعادلX298916الرياضياتإعدادي
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23813Hالشابي  القاسم ابوالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطشطيطةرضوانY358746الرياضياتإعدادي

01271Fشقرون بن العزيز عبدسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطبلهاديالمجيد عبدA740570الرياضياتإعدادي

24846Fيدير ايت ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالشهيباتفاطمةPA221601الرياضياتإعدادي

26208Lايموالس.ثإ تارودانت: إقليمماسة-  سوسمنيرزينبJC477489الرياضياتإعدادي

17297Aاألرك.ثأتارودانت: إقليمماسة-  سوسحمداويادريسSH125451الرياضياتإعدادي

20826Lهللا عبد ايت.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسنورالدينكريمةJB450000الرياضياتإعدادي

23775Sاغير افال اإلعدادية الثانويةتيزنيت: إقليمماسة-  سوسسراحالزهراء فاطمةJH3167الرياضياتإعدادي

20728Eالبقالي محمد اإلعدادية الثانويةتيزنيت: إقليمماسة-  سوسعكوشسعادJB474760الرياضياتإعدادي

22802Jالثاني ادريس التأهيلية الثانويةتيزنيت: إقليمماسة-  سوسلفركسوسميرةJB458993الرياضياتإعدادي

21358Pأحمد أيت ملحقة الجزولي محمد التأهيلية الثانويةتيزنيت: إقليمماسة-  سوساشحبالزهرةJM11095الرياضياتإعدادي

22826Kاإلفراني الطاهر. ثإباها آيت شتوكة: إقليمماسة-  سوسبونزيضخديجةJM21376الرياضياتإعدادي

05374Rالخضراء المسيرة. ثأباها آيت شتوكة: إقليمماسة-  سوسأزورلطيفةJ456235الرياضياتإعدادي

16090Nاقاطاطا: إقليمماسة-  سوسالناصريالدين نورJY18585الرياضياتإعدادي

02440Bالياسمين ابنصفرو: إقليممكناس-  فاسعياشزكرياءCB262027الرياضياتإعدادي

02381Mالحمراء الدار إعداديةصفرو: إقليممكناس-  فاسالخبازيغزالنCB273391الرياضياتإعدادي

22748Aالجراح بن عبيدة أبوفاس: عمالةمكناس-  فاسالـزهـريهـنـاءCD225061الرياضياتإعدادي

22748Aالجراح بن عبيدة أبوفاس: عمالةمكناس-  فاسبـوعـزةأمـيـنCD506734الرياضياتإعدادي

02057Kالفاسي محمدفاس: عمالةمكناس-  فاسالشجاعالياسCD26134الرياضياتإعدادي

02837Hبطوطة ابنمراكش: عمالةآسفي-  مراكشبشرىعزالدينEE534322الرياضياتإعدادي

07680Xاإلعدادية المسيرة ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيتمزورةحسناءI688382والكيمياء الفيزياءإعدادي

08724Gاالعدادية المسيرة ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الداربديساسماءM304479العربية اللغةإعدادي

25802Vاالعدادية العروي هللا عبد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارعزوزيعزيزةQA92812العربية اللغةإعدادي

25348Bطالب أبي ابن عليمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارمساعدزهيرةBK383772العربية اللغةإعدادي

24498Cالنسيمفاس: عمالةمكناس-  فاسوهابيأمينCD323906العربية اللغةإعدادي
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02243Mهارون عينفاس: عمالةمكناس-  فاسكومينةكريمةZ300740العربية اللغةإعدادي

25802Vاالعدادية العروي هللا عبد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارنعانعيسارةM515811الفرنسية اللغةإعدادي

25802Vاالعدادية العروي هللا عبد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارجوهرزينبM379518الفرنسية اللغةإعدادي

08726Jاالعدادية السعدي المالك عبد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الداربلقاريجيهان M517126الفرنسية اللغةإعدادي

23800Uمسلم اإلمامالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارمعناويشريفةBK353873الفرنسية اللغةإعدادي

26111Fالصغير حسنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالشقرفاطمةBE736177الفرنسية اللغةإعدادي

26111Fالصغير حسنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالعلميمونةG414266الفرنسية اللغةإعدادي

24377Wالفطواكي حمان اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارمريمعروبM516684الفرنسية اللغةإعدادي

21787Fاإلعدادية الفضيلة ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارالبادريمريمMA116465الفرنسية اللغةإعدادي

08728Lاإلعدادية القسطالني ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارعنتريخدوجM478874الفرنسية اللغةإعدادي

25816Kاإلعدادية النصر ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارجبراويالباشةM293689الفرنسية اللغةإعدادي

26672Rاإلعدادية إسماعيل موالي ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الداربينداركنزةEE437501الفرنسية اللغةإعدادي

25349Cابراهيم هللا عبد مديونة: إقليمسطات-   البيضاء الداربوصبيعرشيدةBH265352الفرنسية اللغةإعدادي

25348Bطالب أبي ابن عليمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الداركعواننوالM529879الفرنسية اللغةإعدادي

19656Pالريحانيالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارااليوبيازهورBH342786الفرنسية اللغةإعدادي

24939Gالسقاط ثرياالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالمكروشيغزالنP255671الفرنسية اللغةإعدادي

25781Xالفاسي مليكةالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالجوهريغزالنBJ392925الفرنسية اللغةإعدادي

24330Vالخضراء المسيرةالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارفكريمروىBE855312الفرنسية اللغةإعدادي

07852Jعلي بن موسى سيديالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارسلمىازناكيBJ418194الفرنسية اللغةإعدادي

11565Vغشت20الخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطليلىبوعويشX339303الفرنسية اللغةإعدادي

20510Tالقري محمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطخلوقدنياX340736الفرنسية اللغةإعدادي

21501Vااليوبي الدين صالحتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالرحيم عبدالراغBH188502الفرنسية اللغةإعدادي

01281Sبالفريج أحمد سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطبوشاشيةسكينةAE74437الفرنسية اللغةإعدادي

01282Tعلي بن الحسين الشهيدسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطاليازيديرأفةAD103296الفرنسية اللغةإعدادي
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07693Lالتأهيلية تاشفين بن يوسف ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيعواطففرطيطIB61745الفرنسية اللغةإعدادي

24851Lادلسان االعدادية ثا مورزازات: إقليمتافياللت-  درعةبانونالزهراء فاطمةP312869الفرنسية اللغةإعدادي

15336Uاجزناية إعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةعزابيعزيزةCD376056الفرنسية اللغةإعدادي

24416Nاألملتازة: إقليممكناس-  فاسموسى بناكرامZ470225الفرنسية اللغةإعدادي

23556Dالريفتازة: إقليممكناس-  فاساشباريأسماءZG72975الفرنسية اللغةإعدادي

25367Xالفرابيتازة: إقليممكناس-  فاسبلقاسم ايتحكيمةV168767الفرنسية اللغةإعدادي

21903Gاإلعدادية بوعروس  ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسبلماضيةأسماءC455435الفرنسية اللغةإعدادي

15934Uاإلعدادية الثاني الحسن ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسبوفطامة إلهامCD92114الفرنسية اللغةإعدادي

15934Uاإلعدادية الثاني الحسن ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسجودارناديةCD99632الفرنسية اللغةإعدادي

20038Eاإلعدادية الولجة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالتواتيكلثوم أمC928084الفرنسية اللغةإعدادي

23921Aاإلعدادية داود اوالد ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسبلعيديخديجةCN1027الفرنسية اللغةإعدادي

10398Bالدرى أحدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالمامونيسهامMA113436الفرنسية اللغةإعدادي

23699Jيوليوز 30 اإلعدادية الثانويةاليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشالحسينيسعدM543054الفرنسية اللغةإعدادي

02705Pالمراكشي البناء ابنمراكش: عمالةآسفي-  مراكشالدهويالزهراء فاطمةM502925الفرنسية اللغةإعدادي

23834Fالويدانمراكش: عمالةآسفي-  مراكشقيموسيوفاءM544213الفرنسية اللغةإعدادي

11194Sالرضي الشريفالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعبيدةوفاءGK122833واألرض الحياة علومإعدادي

23492Jغشت 20تمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطبولواحنوالAE64452واألرض الحياة علومإعدادي

25858Fالزفزاف محمد سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالخمارالزهراء فاطمةAB638073واألرض الحياة علومإعدادي

21535Gالخوارزميسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطبراقوجدانAE127519واألرض الحياة علومإعدادي

01288Zالعيونسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطجبرونيوسفM509054واألرض الحياة علومإعدادي

10658Jالنخيلكلميم: إقليمنون واد-  كلميمكبوريحفصةQA161737واألرض الحياة علومإعدادي
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