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إعدادية محمد 

السادس

إقليم: تاوريرتإدريس الولإقليم: الحسيمة 218738518/01/83 106 سليمان عطاف
اللغة العربية

16/09/99أقدمية 12 سنة 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

إقليم: بركانتريفةإقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفة 1152138516/09/99 106 بلعيدي حياة
اللغة العربية

16/09/99أقدمية 12 سنة 04657L)بركان )البلدية

إعدادية محمد 

السادس

إقليم: تاوريرتواد زاإقليم: الحسيمة 1240252906/09/01 74 الصغير قجعيو محمد
اللغة العربية

03/09/13 04664

U

تاوريرت )البلدية(

إقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيليةإقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميم 1447662705/09/07 54 الغلبزوري سعاد
اللغة العربية

05/09/07 06821

N

امرابطن

إقليم: الناضوربني نصارإقليم: الحسيمةاكاون 1505157105/09/08 48 دخيسي فتيحة
اللغة العربية

05/09/08 12756P)بني انصار )البلدية

تانوية بني بونصار 

الثأهيلية

إقليم: الناضورالخوارزميإقليم: الحسيمة 1597771105/09/11 40 سهام تبرانت
اللغة العربية

05/09/11 23399

H

الناضور )البلدية(

ثانوية امرابطن 

التأهيلية

ثانوية عمر بن جلون إقليم: الحسيمة

العدادية

إقليم: جرادة 12620931304/09/02 28 حكيمة     غزالي
اللغة العربية

03/09/13 04799

R

عين بني مطهر 

)البلدية(

تانوية تمساوت 

العدادية

إقليم: جرسيفبوسكورإقليم: الحسيمة 1684741103/09/13 28 ادريس بوحلحال
اللغة العربية

03/09/13 16668Sمزكيتام

عمالة: طنجة - الحسن الثانيإقليم: الحسيمةاساكن

أصيل

1692952203/09/13 28 فكري الشارف
اللغة العربية

03/09/13 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

إقليم: العرائشأبي المحاسنإقليم: الحسيمةاكاون 1693066103/09/13 28 غريب الغرباوي
اللغة العربية

03/09/13 05977

W

القصر الكبير )البلدية(

إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: الحسيمةتيزي تشين 1685088403/09/13 18 سناء احساسي
اللغة العربية

03/09/13 15114

C

دار الكداري )البلدية(

عمالة: طنجة - عبد ا ابن ياسينإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة

أصيل

1692949303/09/13 18 محمد الشريف الحسيني
اللغة العربية

03/09/13 26223

C

بني مكادة )المقاطعة(

إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية بوزنيقةإقليم: الحسيمةإعدادية انوال 1151508116/09/99 104 سعاد الكمراني
اللغة الفرنسية

14/11/15أقدمية 12 سنة 25207Y)بوزنيقة )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية 2 مارس العداديةإقليم: الحسيمةاعدادية النصر

صالح

1685894104/09/12 34 محمد افقير
اللغة الفرنسية

02/09/15 07679

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

إقليم: تنغير ثإ. تودغى العلياإقليم: الحسيمةبني بوفراح 1598436102/09/11 30 ايت عكي حسن
اللغة الفرنسية

02/09/11 22833Tتودغى العليا

إقليم: الخميساتمحمد الناصرإقليم: الحسيمةاكاون 1685083103/09/13 28 بوكزمير موسى
اللغة الفرنسية

03/09/13 24980

B

أولماس

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: الحسيمةاساكن

العدادية

إقليم: تاونات 1692048703/09/13 28 رزق ا يوسف
اللغة الفرنسية

03/09/13 15940Aعين عائشة
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إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: الحسيمةاساكن

 السراغنة

1692532403/09/13 28 يوسف نصحان
اللغة الفرنسية

03/09/13 09346

H

تمللت )البلدية(

عمالة: المضيق - ابن بطوطةإقليم: الحسيمةبني بوفراح

الفنيدق

1692955203/09/13 28 تباع هاجر
اللغة الفرنسية

03/09/13 05671

N

المضيق )البلدية(

ثانوية طارق بن زياد إقليم: الحسيمةمحمد الطرهوشي

العدادية

إقليم: الجديدة 1685897404/09/12 24 أمين بوسلمي
اللغة الفرنسية

04/09/12 22462Pزاوية سايس

تانوية تمساوت 

العدادية

إقليم: تطوانأحمد الراشديإقليم: الحسيمة 1686515405/09/12 24 جواد الربيلي
اللغة الفرنسية

05/09/12 23907

K

تطوان )البلدية(

ثانوية الهادي الطيب 

حمو

إقليم: مديونة عبد ا ابراهيمإقليم: الحسيمة 1687106204/09/12 24 باركي  عبد الحميد
اللغة الفرنسية

04/09/12 25349

C

الهراويين )البلدية(

عمالة مقاطعات أمنة بنت وهبإقليم: الحسيمةايت قمرة

سيدي البرنوصي

16871171404/09/12 24 إكيدر الحسن
اللغة الفرنسية

04/09/12 25776S سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات عبدالسلم عامرإقليم: الحسيمةتبرانت

 - تمارة

1685135203/09/13 21 عبد السلم اصلي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 26346Lسيدي يحيى زعير

ثانوية الهادي الطيب 

حمو

عمالة مقاطعات  20 غشتإقليم: الحسيمة

مولي رشيد

16848241103/09/13 18 متوكل عبد الرحيم
اللغة الفرنسية

03/09/13 01860

W

مولي رشيد 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عبد ا بن ياسينإقليم: الحسيمةتيزي تشين

مولي رشيد

16848261103/09/13 18 زيزين عبد الهادي
اللغة الفرنسية

03/09/13 01857T مولي رشيد

)المقاطعة(

إعدادية سيدي 

بوعفيف

إقليم: القنيطرةمحمد خير الدينإقليم: الحسيمة 16922381103/09/13 18 نـــــــوال جبير
اللغة الفرنسية

03/09/13 26744

U

سيدي محمد لحمر

ثانوية حي الرابع 

العدادية

إقليم: تطوانمولي الحسنإقليم: الحسيمة 1448029105/09/07 14 بندادة حنان
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 05661

C

تطوان )البلدية(

عمالة: الرباطابراهيم الرودانيإقليم: الحسيمةالرواضي 1750635202/09/14 12 سعيد بلحيرش
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01135

H

اليوسفية )المقاطعة(

إقليم: الحسيمةزرقتإقليم: الحسيمةاساكن 1277968107/09/04 30 توفيق بلبكري
اللغة النجليزية

05/09/11 25242Lزرقات

إقليم: الحسيمةالرواضيإقليم: الحسيمةزرقت 1598203505/09/11 30 مينيتو وئام
اللغة النجليزية

14/02/12 18518

C

رواضي

إقليم: سطاتثانوية أولد فريحة العداديةإقليم: الحسيمةاكاون 16931671103/09/13 28 يوسف بيوض
اللغة النجليزية

03/09/13 24920Lأولد فريحة

إقليم: الناضورخديجة ام المؤمنينإقليم: الحسيمةالرواضي 1684680203/09/13 20 هناء الهواري
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 23397F)بني انصار )البلدية

عمالة: مكناسالبساتينإقليم: الحسيمةالحسن الثاني 1589599802/09/10 46 حميد النغش
اللغة السبانية

02/09/10 03935

B

مكناس )البلدية(
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إعدادية محمد 

السادس

عمالة: مكناسابن حمدون الكرتيليإقليم: الحسيمة 1589111302/09/10 36 نجيب بلوط
اللغة اللمانية

02/09/10 04088T)تولل )البلدية

إقليم: تاوريرتواد زاإقليم: الحسيمةإعدادية سيدي عابد 1505267105/09/08 54 خربي مصطفى
الجتماعيات

02/09/10 04664

U

تاوريرت )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصريإقليم: الحسيمةإعدادية سيدي عابد 1545202102/09/09 43 بلعيد فاتن
الجتماعيات

02/09/09إلتحاق بالزوج 18470A)وجدة )البلدية

إقليم: تازةبني فراسنإقليم: الحسيمةاعدادية سنادة 1686925604/09/12 34 عموري عائشة
الجتماعيات

04/09/12 16676Aبني فراسن

إقليم: تازةابن خلدونإقليم: الحسيمةعقبة بن نافع 1686942104/09/12 25 حسناء العلوط
الجتماعيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 16655

C

تازة )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي اسماعيلإقليم: الحسيمةايت قمرة 1684618103/09/13 20 فاطمة بلعيد
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 24389J)وجدة )البلدية

عمالة: مكناسعلل الفاسيإقليم: الحسيمةتغزوت 1692819203/09/13 18 سلوى السكسوك
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 04078

G

مكناس )البلدية(

إعدادية عمر ابن 

الخطاب

عمالة: فاسالطلسإقليم: الحسيمة 296437116/09/86 144 احمد كمال
الرياضيات

16/09/93أقدمية 20 سنة 01972T)أكدال )المقاطعة

إقليم: بركانتريفةإقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفة 1152355516/09/99 106 اعميمار خالد
الرياضيات

16/09/99أقدمية 12 سنة 04657L)بركان )البلدية

إقليم: بركانابن بطوطةإقليم: الحسيمةإعدادية القدس 1447770605/09/07 60 رزين وليد
الرياضيات

10/09/09 04672

C

اكليم )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الحسيمةاساكن

ا بن حساين

إقليم: الحوز 1596991405/09/11 40 عبد المجيد انكيس
الرياضيات

05/09/11 18671

U

تمصلوحت

ثانوية الهادي الطيب 

حمو

إقليم: تطوانالقدسإقليم: الحسيمة 1688232104/09/12 34 افريطط عمر
الرياضيات

04/09/12 05663E)تطوان )البلدية

إقليم: الناضورسلوانإقليم: الحسيمةالحسن الثاني 1684806103/09/13 28 اعراب رضوان
الرياضيات

03/09/13 12739

W

سلوان )البلدية(

إقليم: الناضورالزرقطونيإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 1691898103/09/13 28 هند وعلي
الرياضيات

03/09/13 12738V)ازغنغان )البلدية

إقليم: الناضورمقر الطلبة المغاربة المسلمينإقليم: الحسيمةاربعاء تاوريرت 1693287803/09/13 28 بوطويل عبد الصمد
الرياضيات

03/09/13 12302

W

بني انصار )البلدية(

إقليم: الناضوراصباننإقليم: الحسيمةالزاوية 1693297103/09/13 28 سكينة السقالي
الرياضيات

03/09/13 23914T)الناضور )البلدية

إقليم: صفروعمر بن الخطابإقليم: الحسيمةالرواضي 1686154404/09/12 24 العروفي إبراهيم
الرياضيات

04/09/12 23571Vاغزران
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إقليم: الناضورايكسانإقليم: الحسيمةايت قمرة 1686264104/09/12 24 حجامي محمد
المعلوميات

04/09/12 26278

M

ايكسان

إقليم: شيشاوةثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: الحسيمةزرقت 1687189204/09/12 24 النصاري مصطفى
الرياضيات

04/09/12 24198

B

سيدي بوزيد 

الركراكي

عمالة: المضيق - المختار السوسيإقليم: الحسيمةتبرانت

الفنيدق

1687940204/09/12 24 بلل الخطابي
الرياضيات

04/09/12 26299

K

الفنيدق )البلدية(

ثانوية الهادي الطيب 

حمو

إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: الحسيمة 1688361604/09/12 24 خلوقي عثمان
التكنولوجيا

04/09/12 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

عمالة: الصخيرات البطحاءإقليم: الحسيمةبني بوفراح

 - تمارة

1685062103/09/13 18 سعدون مصطفى
الرياضيات

03/09/13 25468

G

عين العودة )البلدية(

إقليم: القنيطرةمحمد حجيإقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميم 1692321603/09/13 18 أحمد بنعساوي
الرياضيات

03/09/13 26298Jسوق ثلثاء الغرب

إقليم: الناضورالعروي2إقليم: الحسيمةاكاون 1693284303/09/13 18 نور الدين بلهادي
الرياضيات

03/09/13 21554

C

العروي )البلدية(

إقليم: القنيطرةعقبة بن نافعإقليم: الحسيمةإعدادية انوال 1261896104/09/02 76 عصام معمري
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 11179A)القنيطرة )البلدية

عمالة: مكناسعثمان بن عفانإقليم: الحسيمةإعدادية القدس 1447246105/09/07 54 ازواغ حنان
علوم الحياة 

والرض
05/09/07 03940

G

ويسلن )البلدية(

عمالة: فاسالوحدةإقليم: الحسيمةبني بوفراح 1686189104/09/12 34 فتيحة إدريسي توراغتي
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 19830

D

سيدي حرازم

إقليم: الرشيديةاعدادية الجرفإقليم: الحسيمةالزاوية 16852001003/09/13 28 محمد بن كرت
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26201

D

الجرف )البلدية(

إقليم: الرشيديةاعدادية حمان الفطواكيإقليم: الحسيمةاكاون 1691945103/09/13 28 عبد العزيز بلقاسمي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26311Y)الرشيدية )البلدية

ثانوية الهادي الطيب 

حمو

إقليم: خنيفرةمولي رشيدإقليم: الحسيمة 1691949603/09/13 28 الحسين بن حسين
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 11984Aاكلموس

ثانوية امرابطن 

التأهيلية

إقليم: القنيطرةإمام  مسلمإقليم: الحسيمة 1692895703/09/13 28 عبد الله الرويسي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 23810Eقرية بن عودة

إعدادية سيدي 

بوعفيف

عمالة: طنجة - محمد السادسإقليم: الحسيمة

أصيل

1692923103/09/13 28 محمــــــد الدقاق
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 15339X الشرف  السواني

)المقاطعة(

ثانوية الحسن الثاني إقليم: الحسيمةالخوارزمي

العدادية

إقليم: أزيلل 1685202303/09/13 18 الراعي سعيد
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 07289Xبني عياط

عمالة: مكناسالياسمينإقليم: الحسيمةالحسن الثاني 1408875106/09/06 70 عبد ا الطيبي
الفيزياء والكيمياء

06/09/06 24763

R

ويسلن )البلدية(

4



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إعدادية سيدي 

بوعفيف

إقليم: برشيدالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: الحسيمة 1447131605/09/07 64 هشام دريص
الفيزياء والكيمياء

05/09/07 22357A)برشيد )البلدية

عمالة: الصخيرات 11 ينايرإقليم: الحسيمةإعدادية القدس

 - تمارة

1588739102/09/10 36 محمد زنادي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11إلتحاق بالزوجة 01379Y)تمارة )البلدية

إقليم: آسفيالمولى ادريس الولإقليم: الحسيمةمحمد الطرهوشي 1597372705/09/11 30 جواد الرويزي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 24133Fنكا

عمالة مقاطعة الحي الدريسيإقليم: الحسيمةاساكن

الحسني

1598714105/09/11 30 عبد الواحد لنوار
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 01670P الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي مومنإقليم: الحسيمةتغزوت

سيدي البرنوصي

1685242103/09/13 28 رضوان الشلحاوي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01650T سيدي مومن

)المقاطعة(

إقليم: تطوانمولي الحسنإقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفة 1685270603/09/13 28 اعللن مصطفى
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 05661

C

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية مولي عبد إقليم: الحسيمةالحسن الثاني

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

1692742903/09/13 28 محمد البوهلي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01649S سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة: أكادير  إدا اعدادية ابن طفيلإقليم: الحسيمةإعدادية القدس

وتنان

1687570204/09/12 24 أبها ياسين
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 05018

D

اكادير )البلدية(

إقليم: تطوانسعد بن أبي وقاصإقليم: الحسيمةالحسن الثاني 1685240103/09/13 18 عماد علوك
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25476

R

تطوان )البلدية(

تانوية بني بونصار 

الثأهيلية

إقليم: فحص - القصر الصغيرإقليم: الحسيمة

انجرة

1691930703/09/13 18 محمد نجيب
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 24963

H

القصر الصغير

ثانوية الهادي الطيب 

حمو

عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9إقليم: الحسيمة 1692416103/09/13 18 بنهية لحسن
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25028

D

المنارة )المقاطعة(

إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيليةإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 1692425303/09/13 18 ياسين الزيتوني
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 07681Y)زاوية الشيخ )البلدية

إقليم: الدريوشاعدادية ازلفإقليم: الحسيمةتيزي تشين 1692836103/09/13 28 محمد بوتسميت
التربية السلمية

03/09/13 26290Aازلف

تانوية تمساوت 

العدادية

عمالة: طنجة - ابن النفيسإقليم: الحسيمة

أصيل

1719439103/09/13 28 المقدم سعودة عبد الله
التربية السلمية

03/09/13 26574J)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: بركانزكزلإقليم: الحسيمةبني بوفراح 10506171216/09/97 110 عبد الحق بوزنبو
التربية البدنية

16/09/98أقدمية 12 سنة 23254Aزكزل

ثانوية امرابطن 

التأهيلية

إقليم: سيدي سليمانعمر بن الخطابإقليم: الحسيمة 1118423316/09/98 106 توفيق بقادي
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 12 سنة 11185

G

سيدي سليمان 

)البلدية(

إقليم: تطوانمعاذ بن جبلإقليم: الحسيمةاعدادية سنادة 1686746404/09/12 34 يحيى الخمليشي
التربية البدنية

04/09/12 25474

N

جبل لحبيب

5



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - إع.عبد ا كنونإقليم: الحسيمةاساكن

أصيل

1686788204/09/12 34 سفيان حسني
التربية البدنية

04/09/12 23226V)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: بركانالفهريةإقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفة 1285355207/09/05 76 هناء لوزي
التربية السرية

07/09/05 04655J)بركان )البلدية

إقليم: تطوانابن ماجةإقليم: الحسيمةالعدادية الجديدة 15981301105/09/11 30 توفيق أفيلل
التربية البدنية

05/09/11 26396

R

بني سعيد

ثانوية الهادي الطيب 

حمو

إقليم: فحص - الجوامعةإقليم: الحسيمة

انجرة

14471571305/09/07 64 أيوب العيساوي
المعلوميات

05/09/07 25253Yاجوامعة

إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: الحسيمةبني عبد ا 1409006706/09/06 62 سمير التازي
المعلوميات

06/09/06إلتحاق بالزوجة 26735Jعين الشقف

إقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركةإقليم: الحسيمةالحسن الثاني 1688468104/09/12 24 سعيد ادجيو
المعلوميات

04/09/12 24220Aتكاط

إقليم: العرائشثانوية الزوادة  العداديةإقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفة 1588480102/09/10 36 حسن فوزي
التكنولوجيا

02/09/10إلتحاق بالزوجة 21844Tزوادة

إقليم: سطاتثانوية بن احمد العداديةإقليم: الحسيمةبني بوفراح 1588492102/09/10 36 عبد الكريم معراف
التكنولوجيا

02/09/10إلتحاق بالزوجة 26695

R

بن أحمد )البلدية(

م/م ابن عرضون 

_تلمبوط

الثانوية العدادية مولي عبد إقليم: شفشاون

ا

إقليم: سطات 1282951101/01/02 90 ابراهيم السروتي
الفيزياء والكيمياء

01/01/02إلتحاق بالزوجة 14618

N

سطات )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

سينا

عمالة: سلعبد الرحمان حجيإقليم: شفشاون 1282775201/01/02 78 كوثر النويري
اللغة العربية

05/09/11 01273

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

عمالة: فاسالنسيمإقليم: شفشاون 1447169205/09/07 64 ظريف كمال
اللغة العربية

05/09/07 24498

C

زواغة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية 

محمد الزرقطوني

عمالة مقاطعة عين الطلسإقليم: شفشاون

الشق

1685120703/09/13 28 الدريسي الزروري لبنة
اللغة العربية

03/09/13 20019J)عين الشق )المقاطعة

نواة اعدادية بني 

سلمان

ثانوية عبد المالك السعدي إقليم: شفشاون

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1685123103/09/13 28 حليمة الكاميلي
اللغة العربية

03/09/13 07689

G

أولد زمام

الثانوية العدادية 

محمد البقالي

عمالة مقاطعات البحتريإقليم: شفشاون

سيدي البرنوصي

1692482103/09/13 28 عزيزة الزهراوي
اللغة العربية

03/09/13 24699

W

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية 

محمد الزرقطوني

عمالة: المضيق - ابن زيدونإقليم: شفشاون

الفنيدق

16930681003/09/13 28 قربال محمد
اللغة العربية

03/09/13 25478T)الفنيدق )البلدية

الثانوية العدادية 

الجبهة

إقليم: الناضورمحمد الفاسيإقليم: شفشاون 1687065604/09/12 24 اعراب رشيد
اللغة العربية

04/09/12 23398

G

ازغنغان )البلدية(

الثانوية التأهيلية 

محمد الزرقطوني

عمالة: المضيق - ابن الهيثمإقليم: شفشاون

الفنيدق

1687084204/09/12 24 التجكاني عبد القدوس
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 05670

M

مرتيل )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

إقليم: جرسيفإعدادية بركينإقليم: شفشاون 16870961504/09/12 24 طلحة مصطفى
اللغة العربية

04/09/12 26211Pبركين

الثانوية العدادية 

أونان

إقليم: تازةبني فراسنإقليم: شفشاون 1688074604/09/12 24 ياسين قنبوع
اللغة العربية

04/09/12 16676Aبني فراسن

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

إقليم: الحسيمةإعدادية محمد السادسإقليم: شفشاون 1685127603/09/13 19 رمضان حياة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 06815

G

امزورن )البلدية(

الثانوية العدادية 

عمر الجيدي

عمالة مقاطعة عين ابوبكر الصديقإقليم: شفشاون

الشق

1685126303/09/13 18 دنيا مراد
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01676

W

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية 

البحر البيض 

عمالة: سل الياسمينإقليم: شفشاون 1685131403/09/13 18 عتيقة الطرافي
اللغة العربية

03/09/13 26622Lعامر

الثانوية العدادية 

عمر الجيدي

عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابيإقليم: شفشاون

سيدي البرنوصي

1691985103/09/13 18 خديجة بوهتيت
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01747Y سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

أحمد الزرقطوني

إقليم: تطوانابن ماجةإقليم: شفشاون 16920211103/09/13 18 اليفغي يوسف
اللغة العربية

03/09/13 26396

R

بني سعيد

الثانوية العدادية 

عمر الجيدي

الثانوية العدادية علل إقليم: شفشاون

الفاسي

إقليم: الحوز 1597512705/09/11 40 محمد فراح
اللغة الفرنسية

05/09/11 18464

U

أوريكة

الثانوية العدادية 

أحمد الزرقطوني

الثانوية العدادية مولي إقليم: شفشاون

ابراهيم

إقليم: الحوز 1687865204/09/12 34 نيدعلي صلح الدين
اللغة الفرنسية

04/09/12 20939Jمولي ابراهيم

الثانوية العدادية 

سجلما سة

إقليم: تطوانعلي بن أبي طالبإقليم: شفشاون 1687867304/09/12 34 نورالدين الريمي
اللغة الفرنسية

04/09/12 24053

U

ازل

الثانوية العدادية 

يوسف بن تاشفين

إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أدرارإقليم: شفشاون 1598094105/09/11 30 إسلم زيان
اللغة الفرنسية

05/09/11 24755

G

شفشاون )البلدية(

الثانوية التأهيلية 

محمد الزرقطوني

إقليم: شفشاونالثانوية العدادية كرانسيفإقليم: شفشاون 1686417904/09/12 24 الكراري عبد الكريم
اللغة الفرنسية

04/09/12 26227

G

شفشاون )البلدية(

الثانوية العدادية 

سجلما سة

إقليم: تارودانت ثإ.ايمولسإقليم: شفشاون 1687629704/09/12 24 هشام بوكرو
اللغة الفرنسية

04/09/12 26208Lايمولس

الثانوية العدادية 

سجلما سة

إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: شفشاون 1693224703/09/13 18 لبنى بنياسين
اللغة الفرنسية

03/09/13 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

الثانوية العدادية 

سجلما سة

إقليم: الخميساتالمغرب العربيإقليم: شفشاون 1750045102/09/14 12 خالد لهموز
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 23915

U

الخميسات )البلدية(

الثانوية التأهيلية 

الوحدة الفريقية

إقليم: سيدي سليماناللعبياتإقليم: شفشاون 1589614902/09/10 46 فاطمة صغير
اللغة النجليزية

02/09/10 20070Pأولد حسين

الثانوية العدادية 

الجبهة

إقليم: القنيطرةأبو الحسن المرينيإقليم: شفشاون 1692068803/09/13 18 الداودي صفية
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25985

U

سيدي علل التازي
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية 

سجلما سة

إقليم: تطوانأحمد شوقيإقليم: شفشاون 1283036101/01/02 74 نور الدين العرج
الجتماعيات

05/09/08 26517X)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية 

البحر البيض 

عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: شفشاون 16918751203/09/13 28 محمد بغا
الجتماعيات

03/09/13 22674V جنان الورد

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية عبد 

الكريم الخطابي

إقليم: تازةتاهلةإقليم: شفشاون 1684645103/09/13 18 السلوي عثمان
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 16663L)تاهلة )البلدية

نواة اعدادية بني 

سلمان

إقليم: الجديدةثانوية لل مريم العداديةإقليم: شفشاون 1692307203/09/13 18 محمد الركاني
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 08706

M

الجديدة )البلدية(

الثانوية التأهيلية 

البحر البيض 

إقليم: الحاجبيوسف ابن تاشفينإقليم: شفشاون 1588597602/09/10 36 معاد بالهاشمي
الرياضيات

02/09/10 19893Xأيت بوبيدمان

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

إقليم: تارودانتثإ أركانإقليم: شفشاون 15971251005/09/11 30 كمال اعيسى
الرياضيات

05/09/11 23773Pاركانة

الثانوية العدادية 

عمر الجيدي

إقليم: الخميساتالقدسإقليم: شفشاون 1691895703/09/13 28 رزاقي مليكة
الرياضيات

03/09/13 11569Zسيدي عبد الرزاق

الثانوية العدادية 

قاع أسراس

إقليم: سيدي سليمانالصفصافإقليم: شفشاون 1692338203/09/13 28 مطوال ابتسام
الرياضيات

03/09/13 25490Fمساعدة

الثانوية العدادية 

يوسف بن تاشفين

عمالة: سل عبد المالك  السعديإقليم: شفشاون 1686526106/07/12 24 عبد الرحمان بامو
الرياضيات

04/09/12 23446J)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية 

بواحمد

عمالة: المضيق - الجبلإقليم: شفشاون

الفنيدق

1687936504/09/12 24 اولد ابن سليمان عبد 

المولى

الرياضيات
04/09/12 24904

U

المضيق )البلدية(

نواة اعدادية بني 

سلمان

إقليم: تطوانعمر بن عبد العزيزإقليم: شفشاون 1685061103/09/13 18 مارية المعضادي
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 05659A)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية 

الجبهة

إقليم: تطوانسعد بن أبي وقاصإقليم: شفشاون 1597393705/09/11 40 العلوي المراني لخلفة
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 25476

R

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية 

أحمد الزرقطوني

إقليم: تطوان20 غشتإقليم: شفشاون 1597999305/09/11 40 رشيد الخروبي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 05664F)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية 

عمر الجيدي

عمالة: المضيق - ابن بطوطةإقليم: شفشاون

الفنيدق

1598013305/09/11 40 مريم النادي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 05671

N

المضيق )البلدية(

الثانوية التأهلية بني 

فغلوم

إقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيانإقليم: شفشاون 1688199304/09/12 34 العربي مراد
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 15128Tالخنيشات

الثانوية العدادية 

بواحمد

عمالة: المضيق - ابن بطوطةإقليم: شفشاون

الفنيدق

1598011305/09/11 30 غريبة الخليفي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 05671

N

المضيق )البلدية(

الثانوية العدادية 

المهدي بن بركة

إقليم: الحوزالثانوية العدادية سد نفيسإقليم: شفشاون 1692876303/09/13 28 خالد اوبها
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 21862

M

لل تكركوست

8



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية 

سجلما سة

عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام مالكإقليم: شفشاون 1751044302/09/14 12 حفيظة الحجام
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 02637

R

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية 

أمتار

ثانوية المغرب الجديد إقليم: شفشاون

العدادية

إقليم: العرائش 1751049102/09/14 12 زكية مرون
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 25819

N

العرائش )البلدية(

الثانوية التأهيلية عبد 

الكريم الخطابي

إقليم: الحاجبابن بطوطةإقليم: شفشاون 1751144102/09/14 12 يامنة عزيم
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 04228V عين تاوجطات

)البلدية(

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

إقليم: برشيدالثانوية العدادية بن خلدونإقليم: شفشاون 1588705602/09/10 36 السفاري بوشعيب
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 14622T)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية 

بواحمد

الثانوية العدادية سيدي إقليم: شفشاون

بنحمدون

إقليم: برشيد 15887011302/09/10 34 بدر الدين دامي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 26689J زاوية سيدي

بنحمدون

الثانوية العدادية 

عمر الجيدي

ثانوية سيدي بوعثمان إقليم: شفشاون

التأهيلية

إقليم: الرحامنة 1588820702/09/10 34 الخيدر خالد
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(

الثانوية العدادية 

أحمد الزرقطوني

إقليم: تطوانالفقيه أحمد الحدادإقليم: شفشاون 1684976303/09/13 28 إكرام الكيماخ
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 05667J)تطوان )البلدية

الثانوية التأهلية بني 

فغلوم

إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروجإقليم: شفشاون 1692647203/09/13 28 سعيد لعوينة
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 14648

W

البروج )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

سينا

إقليم: تطوانالسيدة الحرةإقليم: شفشاون 16852691003/09/13 19 مصطفى البقالي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوجة 20400Yدار بني قريش

الثانوية العدادية 

أونان

إقليم: برشيدالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: شفشاون 1749951102/09/14 13 محفوظ حمر الراس
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 22357A)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الوحدة الفريقية

عمالة: طنجة - الحسن الثانيإقليم: شفشاون

أصيل

1282793401/01/02 72 سعيدة هرون
التربية السلمية

20/01/10 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

ثانوية سيدي اعمر أوحلي إقليم: شفشاون

التأهيلية

إقليم: بني ملل 15444991002/09/09 42 أقاش عبدالقادر
التربية البدنية

02/09/09 23666Yاغبالة

الثانوية العدادية 

أحمد الزرقطوني

عمالة: طنجة - ابن النفيسإقليم: شفشاون

أصيل

1693121503/09/13 18 اجديوة سعاد
التربية البدنية

03/09/13 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية 

محمد البقالي

إقليم: تطوانأبو بكر القادريإقليم: شفشاون 1409710107/10/06 60 محمد الشيخ
التكنولوجيا

07/10/06إلتحاق بالزوجة 26309

W

زينات

الثانوية العدادية 

سجلما سة

عمالة: الصخيرات محمدبن زاكورإقليم: شفشاون

 - تمارة

1688380304/09/12 24 منير الروكي
التكنولوجيا

04/09/12إلتحاق بالزوجة 01302P)تمارة )البلدية

عمالة: المضيق - عبد الكريم الخطابيإقليم: فحص - انجرةتاغرامت

الفنيدق

1693062203/09/13 18 الصلب مهدي
اللغة العربية

تبادل 03/09/13 21023A)الفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - يعقوب المنصورإقليم: فحص - انجرةالجوامعة

أصيل

1124831316/09/98 36 ليلى شقور
اللغة الفرنسية

02/09/10 25010J)بني مكادة )المقاطعة
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رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تطوان20 غشتإقليم: فحص - انجرةخميس أنجرة 1177295206/09/00 60 ابطوي مصطفى
الرياضيات

06/09/08 05664F)تطوان )البلدية

عمالة: طنجة - جابر بن حيانإقليم: فحص - انجرةتاغرامت

أصيل

1686528104/09/12 34 البيض ياسين
الرياضيات

04/09/12 26009V طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - اع الزياتنإقليم: فحص - انجرةالجوامعة

أصيل

1505110105/09/08 30 العيشاوي مراد
الرياضيات

05/09/11 26339

D

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: الرباطالجولنإقليم: فحص - انجرةالقصر الصغير 1687210204/09/12 24 سليم سعدي
الرياضيات

04/09/12 01109E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

عمالة: المضيق - المسيرة الخضراءإقليم: فحص - انجرةالجوامعة

الفنيدق

1687944104/09/12 24 بنعلي محمد
الرياضيات

04/09/12 26296

G

المضيق )البلدية(

عمالة: المحمديةسيدي موسى بن عليإقليم: فحص - انجرةيوسف بن تاشفين 1692890303/09/13 18 لعزيزة مولو
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 07852Jسيدي موسى بن علي

عمالة: طنجة - الزهراءإقليم: فحص - انجرةتاغرامت

أصيل

1598702505/09/11 30 عبد الصماد دلياس
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 15346E)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: الرباطابن سيناإقليم: فحص - انجرةالقصر الصغير 1687225104/09/12 24 ميلود الريلي
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 01134

G

السويسي )المقاطعة(

عمالة: الرباططلحة بن عبيد اإقليم: فحص - انجرةالجوامعة 1687448104/09/12 24 السعدية مرمول
المعلوميات

04/09/12إلتحاق بالزوج 01100V)اليوسفية )المقاطعة

ثانوية بني جرفط 

العدادية

عمالة: سل الياسمينإقليم: العرائش 1282918201/01/02 62 المصطفى الحمدوني
اللغة العربية

02/09/10 26622Lعامر

إقليم: جرسيفابن الهيثمإقليم: العرائشطارق بن زياد 1589288102/09/10 32 رضا سفيان
اللغة العربية

04/09/12 25459X)جرسيف )البلدية

ثانوية الزوادة  

العدادية

عمالة: المضيق - محمد الزرقطونيإقليم: العرائش

الفنيدق

1597613305/09/11 32 عبد الجليل الصغراوي
اللغة العربية

03/09/13 23520P)الفنيدق )البلدية

 ثانوية المهدي بن 

بركة العدادية

عمالة: طنجة - مولي سليمانإقليم: العرائش

أصيل

346501116/09/88 134 محمد الغزاوي
اللغة الفرنسية

05/09/08أقدمية 20 سنة 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(

 ثانوية المهدي بن 

بركة العدادية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: العرائش

أصيل

889529116/09/88 134 مريم الزعيمي
اللغة الفرنسية

03/09/08أقدمية 20 سنة 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - جابر بن حيانإقليم: العرائشأحمد الراشدي

أصيل

61833116/09/94 116 كنزة الشنتوف صمصام
اللغة الفرنسية

16/09/94أقدمية 20 سنة 26009V طنجة المدينة

)المقاطعة(

ثانوية العوامرة 

العدادية

إقليم: صفرومولي ادريس الكبرإقليم: العرائش 3627401216/09/89 98 حميد نويضي
اللغة الفرنسية

01/09/01أقدمية 12 سنة 02450

M

رباط الخير )البلدية(

ثانوية العوامرة 

العدادية

ثانوية المغرب الجديد إقليم: العرائش

العدادية

إقليم: العرائش 1045730116/09/96 88 النصيري محمد
اللغة الفرنسية

04/09/01أقدمية 12 سنة 25819

N

العرائش )البلدية(
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية بني جرفط 

العدادية

إقليم: بولمان3مارسإقليم: العرائش 1686245904/09/12 34 فاطمة غانم
اللغة الفرنسية

04/09/12 08045

U

كيكو

ثانوية الزوادة  

العدادية

عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابيإقليم: العرائش

سيدي البرنوصي

1688829104/09/12 34 بوتاج حنان
اللغة الفرنسية

04/09/12 01747Y سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

ثانوية مولي 

عبدالسلم بن مشيش 

إقليم: تطوانابي بكر الرازيإقليم: العرائش 1597074105/09/11 30 اغزاف نجمة
اللغة الفرنسية

05/09/11 18723A)تطوان )البلدية

ثانوية ريصانة 

العدادية

عمالة مقاطعات 2 مارسإقليم: العرائش

الدار البيضاء أنفا

1597249205/09/11 30 رباب العباسي
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 01481J)المعاريف )المقاطعة

ثانوية عزيز بلل  

العدادية

عمالة: المحمديةسيدي موسى بن عليإقليم: العرائش 1597253305/09/11 30 فاطمة حليم
اللغة الفرنسية

05/09/11 07852Jسيدي موسى بن علي

ثانوية الزوادة  

العدادية

عمالة: سلالشهيد الحسين بن عليإقليم: العرائش 1685144203/09/13 28 منى الفرجي
اللغة الفرنسية

03/09/13 01282T)تابريكت )المقاطعة

ثانوية عزيز بلل  

العدادية

عمالة: طنجة - الحسنيإقليم: العرائش

أصيل

1687351204/09/12 24 فتيحة اصواضي
اللغة الفرنسية

04/09/12 26010

W

بني مكادة )المقاطعة(

ثانوية علل الوديي 

العدادية

الثانوية العدادية إقليم: العرائش

الجــــــديـــدة

إقليم: الرحامنة 12838651001/01/02 18 أحماد حسو
اللغة الفرنسية

03/09/13 26746

W

ابن جرير )البلدية(

ثانوية المام مسلم 

العدادية

عمالة: الرباطابن بسامإقليم: العرائش 175951115/10/81 132 خطيب مراضي
الجتماعيات

16/09/98أقدمية 20 سنة 01108

D

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

 ثانوية المهدي بن 

بركة العدادية

إقليم: تطوانالفراهيديإقليم: العرائش 1052936116/09/97 82 الزهرة  كازي
الجتماعيات

04/09/04أقدمية 12 سنة 26516

W

تطوان )البلدية(

ثانوية المام مسلم 

العدادية

عمالة: طنجة - إعدادية اجزنايةإقليم: العرائش

أصيل

1308701109/09/03 65 الشرقاوي سلمة
الجتماعيات

05/09/08إلتحاق بالزوج 15336

U

كزناية )البلدية(

ثانوية المام مسلم 

العدادية

إقليم: تطوان20 غشتإقليم: العرائش 1270765109/09/03 47 سهام النصيري
الجتماعيات

05/12/11إلتحاق بالزوج 05664F)تطوان )البلدية

إقليم: سطاتالثانوية العدادية العروسيةإقليم: العرائشأحمد الراشدي 1177111106/09/00 44 باغاض    محمد
الجتماعيات

05/09/11 14619P)سطات )البلدية

ثانوية الساحل 

العدادية

إقليم: وزانالقرطبيإقليم: العرائش 1544624102/09/09 34 شكري هشام
الجتماعيات

04/09/12 15127S)وزان )البلدية

ثانوية الساحل 

العدادية

عمالة: طنجة - إع.عبد ا كنونإقليم: العرائش

أصيل

1688531104/09/12 34 صلح الدين التسولي
الجتماعيات

04/09/12 23226V)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية ريصانة 

العدادية

عمالة: المضيق - ابن رشدإقليم: العرائش

الفنيدق

1505256105/09/08 30 حاجي سميرة
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوج 26409E)مرتيل )البلدية

إقليم: النواصرآسية الوديعإقليم: العرائشثانوية القلة العدادية 1684874103/09/13 28 لطيفة جراي
الجتماعيات

03/09/13 25971

D

دار بوعزة )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية عزيز بلل  

العدادية

إقليم: فحص - يوسف بن تاشفينإقليم: العرائش

انجرة

1687469104/09/12 34 مريم أطلس
الرياضيات

04/09/12 25973Fأنجرة

إقليم: النواصرالشهيدة الغظفة بنت المدنيإقليم: العرائشثانوية القلة العدادية 1685233103/09/13 28 حسناء فكار
الرياضيات

03/09/13 24702Z)دار بوعزة )البلدية

ثانوية عزيز بلل  

العدادية

إقليم: العرائشثانوية المام مالك العداديةإقليم: العرائش 1687939104/09/12 24 هند عنتر
الرياضيات

04/09/12 05982

B

العرائش )البلدية(

ثانوية عزيز بلل  

العدادية

عمالة: الرباطالجولنإقليم: العرائش 1685058503/09/13 18 فاطمة الخطابي
الرياضيات

03/09/13 01109E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات ابن خلدونإقليم: العرائشأبي المحاسن

 - تمارة

716732116/09/92 126 ادريس  المشيشي
علوم الحياة 

والرض
16/09/94أقدمية 20 سنة 01382

B

تمارة )البلدية(

إقليم: القنيطرةالحريريإقليم: العرائشأحمد الراشدي 1176652106/09/00 52 جعطيط محمد
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 11178Z)القنيطرة )البلدية

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

عمالة: مكناسابن رشدإقليم: العرائش 1597181105/09/11 22 مونية عمراني  إدريسي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 21491J)مكناس )البلدية

 ثانوية أبي بكر الرازي إقليم: العرائشثانوية القلة العدادية

العدادية

إقليم: وزان 1685163103/09/13 18 الشليلي سميرة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 15111Zلمجاعرة

ثانوية وادي المخازن 

العدادية

عمالة: طنجة - الزهراءإقليم: العرائش

أصيل

864511116/09/84 152 هماني حسناء
الفيزياء والكيمياء

16/09/86أقدمية 20 سنة 15346E)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية علل بن 

عبدا العدادية

عمالة: طنجة - ثانوية ماء العينين العداديةإقليم: العرائش

أصيل

121908126/10/82 134 الطالبي المجاهد
الفيزياء والكيمياء

30/09/90أقدمية 20 سنة 15331

N

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

ثانوية عزيز بلل  

العدادية

عمالة مقاطعات ابن خلدونإقليم: العرائش

سيدي البرنوصي

1544768702/09/09 52 الشعبي نورالدين
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 22960F سيدي مومن

)المقاطعة(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

عمالة: الصخيرات 20 غشتإقليم: العرائش

 - تمارة

1684903403/09/13 28 سميرة البراد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 23492J)الصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات عمار بن ياسرإقليم: العرائشأحمد الراشدي

 - تمارة

1692766103/09/13 28 سهام الراجي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25226

U

عين العودة )البلدية(

ثانوية ريصانة 

العدادية

عمالة مقاطعات الشهيد حسن الصغيرإقليم: العرائش

سيدي البرنوصي

16848971103/09/13 18 سميرة إيبورك الدريسي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 24451

B

سيدي مومن 

)المقاطعة(

ثانوية الساحل 

العدادية

عمالة: طنجة - ابن طفيلإقليم: العرائش

أصيل

368228116/09/89 114 الوزاني علي
التربية البدنية

01/09/01أقدمية 12 سنة 23522S الشرف  السواني

)المقاطعة(

 ثانوية المهدي بن 

بركة العدادية

إقليم: الحاجبابن بطوطةإقليم: العرائش 340801216/09/88 112 عبد العزيز مكساوي
التربية البدنية

16/09/95أقدمية 20 سنة 04228V عين تاوجطات

)البلدية(

ثانوية ريصانة 

العدادية

إقليم: العرائشثانوية الساحل العداديةإقليم: العرائش 1282645107/09/05 42 الشويخ عبد الرحيم
التربية البدنية

04/09/12 21845

U

الساحل
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية العوامرة 

العدادية

عمالة: طنجة - مولي إسماعيلإقليم: العرائش

أصيل

1270735116/09/03 40 الحاقي لطيفة
التربية السرية

05/09/11 15160

C

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

ثانوية مولي 

عبدالسلم بن مشيش 

إقليم: تاوناتثانوية عين مديونة العداديةإقليم: العرائش 14083831506/09/06 60 زكريا آيت بوعبيد
المعلوميات

06/09/06إلتحاق بالزوجة 25220

M

عين مديونة

عمالة: الصخيرات الدريسيإقليم: العرائشأبي المحاسن

 - تمارة

1587917102/09/10 35 سارة بريشي
المعلوميات

22/10/11إلتحاق بالزوج 01384

D

الصخيرات )البلدية(

 ثانوية أبي بكر 

الرازي العدادية

عمالة: مكناسأحمد بن إدريس ملوليإقليم: وزان 11518401116/09/99 98 سهير النجدي
اللغة العربية

06/09/01أقدمية 12 سنة 03943

K

نزالة بني عمار

الثانوية عمر بن 

جلون العدادية

الثانوية العدادية برج إقليم: وزان

الزيتون

عمالة: مراكش 1309694305/09/03 60 نسرين اليملحي
اللغة العربية

02/09/09إلتحاق بالزوج 25465

D

المنارة )المقاطعة(

ثانوية سيدي احمد 

الشريف العدادية

إقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعديإقليم: وزان 1598359305/09/11 40 اسماعيل بلقاسمي
اللغة العربية

05/09/11 15105T)جرف الملحة )البلدية

إقليم: جرسيفابن الهيثمإقليم: وزان11ِ يناير 1686587104/09/12 34 هشام حافظي
اللغة العربية

04/09/12 25459X)جرسيف )البلدية

موحى أو حمو 

الزياني

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: وزان

باها

1597557705/09/11 30 مسامير عبد ا
اللغة العربية

05/09/11 05367

H

بيوكرة )البلدية(

ثانوية ازغيرة 

العدادية

عمالة: طنجة - الحسن الثانيإقليم: وزان

أصيل

15978441005/09/11 30 ازوين لمياء
التربية السلمية

05/09/11 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

الثانوية العدادية علل إقليم: وزان

الوديي

إقليم: مولي يعقوب 16933311003/09/13 18 يوسف بودالي
اللغة العربية

03/09/13 24310Yسبت لوداية

عمالة: طنجة - الفارابيإقليم: وزانمحمد السادس

أصيل

1751009102/09/14 13 عبد الرفيع المرابط
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

إقليم: تاوريرتإدريس الولإقليم: وزان 1751096302/09/14 12 عبد اللطيف محسن
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

ثانوية المام مالك 

العدادية

عمالة: الصخيرات البطحاءإقليم: وزان

 - تمارة

241685116/09/85 94 حسن أوجاني
اللغة الفرنسية

16/09/02أقدمية 12 سنة 25468

G

عين العودة )البلدية(

مولي عبد ا 

الشريف

إقليم: القنيطرةالفتحإقليم: وزان 1152272216/09/99 70 مراد تكرط
اللغة الفرنسية

06/09/06 26743Tسيدي محمد بنمنصور

ثانوية المام مالك 

العدادية

عمالة: الصخيرات  18 نونبرإقليم: وزان

 - تمارة

1409219206/09/06 62 إلهام  عيادي
اللغة الفرنسية

02/05/10إلتحاق بالزوج 24896

K

تمارة )البلدية(

ثانوية مولي 

التهامي العدادية

إقليم: وزانثانوية المام مالك العداديةإقليم: وزان 1283163101/01/05 60 وفاء القبيل
اللغة الفرنسية

08/11/10 15100

M

وزان )البلدية(

ثانوية خالد ابن 

الوليد العدادية

إقليم: وزانثانوية المام مالك العداديةإقليم: وزان 1409554106/09/06 60 العورمي  نادية
اللغة الفرنسية

06/09/06 15100

M

وزان )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية عمر بن 

جلون العدادية

ثانوية مولي التهامي إقليم: وزان

العدادية

إقليم: وزان 1688109204/09/12 34 طالبي يوسف
اللغة الفرنسية

05/09/12 15101

N

وزان )البلدية(

ثانوية ازغيرة 

العدادية

إقليم: القنيطرةمحمد خير الدينإقليم: وزان 16922431003/09/13 28 هويام وهيب
اللغة الفرنسية

03/09/13 26744

U

سيدي محمد لحمر

موحى أو حمو 

الزياني

عمالة مقاطعات الشهيد حسن الصغيرإقليم: وزان

سيدي البرنوصي

1692717603/09/13 28 العبادي الهام
اللغة الفرنسية

03/09/13 24451

B

سيدي مومن 

)المقاطعة(

ثانوية ازغيرة 

العدادية

إقليم: القنيطرةالسعادةإقليم: وزان 16930471103/09/13 28 فاطمة مكاوي
اللغة الفرنسية

03/09/13 25488

D

بحارة أولد عياد

ثانوية ازغيرة 

العدادية

إقليم: القنيطرةأبو الحسن المرينيإقليم: وزان 1692236403/09/13 19 حمري أمال
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25985

U

سيدي علل التازي

 ثانوية أبي بكر 

الرازي العدادية

ثانوية مولي التهامي إقليم: وزان

العدادية

إقليم: وزان 1692959103/09/13 18 قنعيش لطيفة
اللغة الفرنسية

03/09/13 15101

N

وزان )البلدية(

إقليم: القنيطرةالجاحضإقليم: وزانمحمد السادس 1750392302/09/14 12 عائشة وعراب
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 11189Lبنمنصور

 ثانوية أبي بكر 

الرازي العدادية

إقليم: النواصرخناتة بنت بكارإقليم: وزان 1751171402/09/14 12 فتوحي سلوى
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26704Aاولد عزوز

ثانوية محمد الخامس 

التاهيلية

عمالة: الصخيرات ابي الحسن المرينيإقليم: وزان

 - تمارة

15982061202/09/11 40 سميرة  بالفاهمي
اللغة النجليزية

02/09/11 19628Jصباح

موحى أو حمو 

الزياني

إقليم: جرسيفإعدادية بركينإقليم: وزان 15977121505/09/11 30 بنقادي ليلى
اللغة النجليزية

05/09/11إلتحاق بالزوج 26211Pبركين

إقليم: القنيطرةالزهورإقليم: وزانمحمد السادس 16932001103/09/13 28 حنان خدب
اللغة النجليزية

03/09/13 25491

G

لل ميمونة

إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: وزان11ِ يناير 1408748106/09/06 61 رجاء الدريسي  الزكاري
اللغة السبانية

06/09/06إلتحاق بالزوج 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

ثانوية المام مالك 

العدادية

إقليم: القنيطرةالمتنبيإقليم: وزان 1589583402/09/10 38 ايمان كرواز
اللغة السبانية

17/09/10إلتحاق بالزوج 26408

D

مناصرة

مولي عبد ا 

الشريف

ثانوية مولي التهامي إقليم: وزان

العدادية

إقليم: وزان 340253116/09/88 102 عبد الواحد الرواعي
الجتماعيات

16/09/02أقدمية 12 سنة 15101

N

وزان )البلدية(

ثانوية خالد ابن 

الوليد العدادية

ثانوية مولي التهامي إقليم: وزان

العدادية

إقليم: وزان 1309041105/09/03 74 محمد الزهري
الجتماعيات

06/09/06 15101

N

وزان )البلدية(

إقليم: العرائشثانوية الساحل العداديةإقليم: وزانابن رشد 1544615102/09/09 52 أسماءحميمو
الجتماعيات

02/09/09 21845

U

الساحل

ثانوية القاضي الطيب 

الزواقي العدادية

إقليم: وزانمولي عبد ا الشريفإقليم: وزان 1588420102/09/10 36 أسماء عللي
الجتماعيات

02/09/10 15126

R

وزان )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية الحسن الثاني إقليم: وزانالقرطبي

العدادية

إقليم: العرائش 1589545102/09/10 36 نوال  الغرباوي
الجتماعيات

02/10/15إلتحاق بالزوج 05981A)العرائش )البلدية

ثانوية ازغيرة 

العدادية

إقليم: العرائشثانوية الوفاء العداديةإقليم: وزان 1598494105/09/11 30 الوردي سليمة
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوج 22610A)العرائش )البلدية

موحى أو حمو 

الزياني

إقليم: وزانثانوية المام مالك العداديةإقليم: وزان 1589571402/09/10 28 خالد الحماني
الجتماعيات

03/09/13 15100

M

وزان )البلدية(

 ثانوية أبي بكر 

الرازي العدادية

إقليم: خنيفرةمولي رشيدإقليم: وزان 1686555304/09/12 24  المكاوي عبدا
الجتماعيات

04/09/12 11984Aاكلموس

موحى أو حمو 

الزياني

إقليم: تطوانأبو العلء المعريإقليم: وزان 1692906103/09/13 18 معاد الوهابي
الجتماعيات

03/09/13 23521

R

الحمراء

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: وزان

باها

15881121002/09/10 36 رضى عدولي
الرياضيات

02/09/10 05371

M

أيت عميرة

إقليم: بولمانالشريف الدريسيإقليم: وزانعلل الفاسي 1597031105/09/11 30 إكرام لكبالي
المعلوميات

05/09/11إلتحاق بالزوج 08047

W

سكورة مداز

موحى أو حمو 

الزياني

إقليم: تطوانابن الياسمينإقليم: وزان 1693022803/09/13 28 عائشة اليوسفي
الرياضيات

03/09/13 26193Vسوق القديم

موحى أو حمو 

الزياني

عمالة: المضيق - ابن سيناإقليم: وزان

الفنيدق

1686534104/09/12 24 جلل الحجوجي
الرياضيات

04/09/12 26082Z)مرتيل )البلدية

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

عمالة: طنجة - مولي عبد الرحمنإقليم: وزان

أصيل

1692973103/09/13 18 بقالي شيماء
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 15344

C

بني مكادة )المقاطعة(

إقليم: وزانثانوية المام مالك العداديةإقليم: وزانعلل الفاسي 1692976103/09/13 18 تاجي ايمان
الرياضيات

03/09/13 15100

M

وزان )البلدية(

 ثانوية أبي بكر 

الرازي العدادية

إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية ابن باجةإقليم: وزان 1750348102/09/14 12 عبد الرحيم رباح
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 07851

H

سيدي بطاش

ثانوية المام مالك 

العدادية

عمالة: المحمديةالجولنإقليم: وزان 864768116/09/82 148 نادية يقوتي
علوم الحياة 

والرض
19/11/86أقدمية 20 سنة 01886Z)المحمدية )البلدية

الثانوية عمر بن 

جلون العدادية

إقليم: تطوانالزبير بن العوامإقليم: وزان 1283026101/01/02 82 محمد لشهب
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 26411

G

تطوان )البلدية(

 ثانوية أبي بكر 

الرازي العدادية

ثانوية علل بن عبدا إقليم: وزان

العدادية

إقليم: العرائش 1589458102/09/10 28 حاجي  محمد
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 05979Y)القصر الكبير )البلدية

موحى أو حمو 

الزياني

عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: وزان 1685968104/09/12 24 اسماعيل شقرون
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

إقليم: وزانمولي عبد ا الشريفإقليم: وزانعبد الخالق الطريس 1233306106/09/01 72 جلولي مصطفى
الفيزياء والكيمياء

07/09/04أقدمية 12 سنة 15126

R

وزان )البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية المام مالك 

العدادية

إقليم: النواصرآسية الوديعإقليم: وزان 1588822102/09/10 36 هشام المنتصر
الفيزياء والكيمياء

17/09/10 25971

D

دار بوعزة )البلدية(

إقليم: سيدي سليماناللعبياتإقليم: وزان11ِ يناير 1691932503/09/13 28 عبد الله قجة
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 20070Pأولد حسين

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

إقليم: النواصرابن البناء المراكشيإقليم: وزان 1692579303/09/13 28 عزيز لعويسي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26702Y)دار بوعزة )البلدية

موحى أو حمو 

الزياني

إقليم: تطوانالزبير بن العوامإقليم: وزان 1685262403/09/13 18 ياسين القماص
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26411

G

تطوان )البلدية(

عمالة مقاطعات سكنيإقليم: وزانعبد الخالق الطريس

سيدي البرنوصي

1692575403/09/13 18 نورالدين الميموني
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 24937E سيدي مومن

)المقاطعة(

ثانوية القاضي الطيب 

الزواقي العدادية

إقليم: وزانابن رشدإقليم: وزان 1283087201/01/02 66 الجزولي محسن
التربية السلمية

04/09/12 06417Zاسجن

الثانوية العدادية طارق بن إقليم: وزانمحمد السادس

زياد

إقليم: شفشاون 1282845401/01/02 46 محمد  رشوق
التربية السلمية

02/09/10 24756

H

بني دركول

إقليم: تاوناتثانوية بوعادل العداديةإقليم: وزان11ِ يناير 1687011104/09/12 34 رضوان الكرضة
التربية السلمية

04/09/12 25690Yبوعادل

موحى أو حمو 

الزياني

إقليم: بركانالقدسإقليم: وزان 1687029304/09/12 34 محمد مسرة
التربية السلمية

04/09/12 04656

K

بركان )البلدية(

ثانوية عمر ابن عبد 

العزيز العدادية

عمالة: طنجة - مغوغة الصغيرةإقليم: وزان

أصيل

1685026103/09/13 28 عبدالواحد المسقاد
التربية السلمية

03/09/13 26576L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

ثانوية خالد ابن 

الوليد العدادية

عمالة: مكناسأحمد بن علي باسوإقليم: وزان 1688158804/09/12 24 مولي علي رشيدي
التربية السلمية

04/09/12 04090Vعين جمعة

إقليم: الناضورإعدادية تزطوطينإقليم: وزان11ِ يناير 1684652503/09/13 18 زكرياء شمللي
التربية السلمية

03/09/13 22743Vتزطوطين

موحى أو حمو 

الزياني

إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبوإقليم: وزان 1684720403/09/13 18 محمد المالكي
التربية السلمية

03/09/13 25976Jسيدي داود

مولي عبد ا 

الشريف

عمالة: سلإبن عبادإقليم: وزان 1118424716/09/98 78 جواد بورجيلة
التربية البدنية

02/09/13 01272

G

باب المريسة 

)المقاطعة(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

عمالة: طنجة - مغوغةإقليم: وزان

أصيل

16866521004/09/12 24 محمد بلح
التربية البدنية

04/09/12 26222

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

إقليم: وزانمولي عبد ا الشريفإقليم: وزان 1685326903/09/13 18 رضوان المشيشي
التربية البدنية

03/09/13 15126

R

وزان )البلدية(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

عمالة: سل حمزة بن عبد المطلبإقليم: وزان 1597135405/09/11 30 فاطمة الحكيم
المعلوميات

05/09/11إلتحاق بالزوج 01264Y)بطانة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: المحمديةشكيب أرسلنإقليم: وزانابن رشد 1409696205/10/06 56 البكاري احمد
التكنولوجيا

06/09/08إلتحاق بالزوجة 07857Pبني يخلف

إعدادية سيدي 

اليماني

عمالة: طنجة - مغوغةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

1688057304/09/12 24 خنساء عنفوف
اللغة العربية

04/09/12 26222

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

إعدادية سيدي 

اليماني

إقليم: تطوانعبد ا ابراهيمعمالة: طنجة - أصيل 1751016802/09/14 12 اعتدال الواحدي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26328Sبني حرشن

عمالة: المحمديةوادي المخازنعمالة: طنجة - أصيلالمام الصيلي 1687759404/09/12 34 هاجر المسعودي
اللغة الفرنسية

04/09/12 01757J)عين حرودة )البلدية

إقليم: الحسيمةثانوية حي الرابع العداديةعمالة: طنجة - أصيلالمسيرة 1407955107/09/05 67 عبد السلم اجلمام
اللغة النجليزية

07/09/05إلتحاق بالزوجة 26221A)امزورن )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرعمالة: طنجة - أصيلعمر بن عبد العزيز

أصيل

888320116/09/87 98  أخمليش أمال
الجتماعيات

02/09/10 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الحسن الثانيعمالة: طنجة - أصيلابن تومرت

أصيل

1177277106/09/00 76 اسماعيل بنطالب
الجتماعيات

01/09/04أقدمية 12 سنة 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

إعدادية سيدي 

اليماني

عمالة: طنجة - عبد ا ابن ياسينعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

1691878303/09/13 18 محمد اعرضي
الجتماعيات

03/09/13 26223

C

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي اسماعيلعمالة: طنجة - أصيلالمغرب العربي 178779116/09/83 144 الوجدي عبد الحق
الرياضيات

15/09/15أقدمية 20 سنة 24389J)وجدة )البلدية

عمالة: مراكشالثانوية العدادية عبد المومنعمالة: طنجة - أصيلالزهراء 889758216/09/88 98 دوراسي السعدية
الرياضيات

06/09/01أقدمية 12 سنة 02701

K

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: تطوانالندلسعمالة: طنجة - أصيلالنهضة 1505104105/09/08 40 أحمد أمتيو
الرياضيات

05/09/11 21285

K

تطوان )البلدية(

إعدادية سيدي 

اليماني

عمالة: طنجة - ابن رشدعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

1686344104/09/12 24 عبد الحكيم عبد النوري
الرياضيات

04/09/12 15335T طنجة المدينة

)المقاطعة(

ثانوية الحسن الثاني عمالة: طنجة - أصيلالنهضة

العدادية

إقليم: العرائش 1750988202/09/14 12 كوثر العماري
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 05981A)العرائش )البلدية

عمالة: طنجة - إعدادية اجزنايةعمالة: طنجة - أصيلالزهراء

أصيل

1123765116/09/98 100 كريبي السعدية
علوم الحياة 

والرض
16/09/98أقدمية 12 سنة 15336

U

كزناية )البلدية(

إعدادية سيدي 

اليماني

عمالة: طنجة - الزهراءعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

1693270103/09/13 18 أسية بوعلي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 15346E)بني مكادة )المقاطعة

إعدادية سيدي 

اليماني

عمالة مقاطعة الحي ابو القاسم الزيانيعمالة: طنجة - أصيل

الحسني

1597357205/09/11 30 عبد العزيز النجار
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 01688J الحي الحسني

)المقاطعة(

إعدادية سيدي 

اليماني

عمالة مقاطعة الحي ملويةعمالة: طنجة - أصيل

الحسني

1597374205/09/11 30 هشام سوماني
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 01674

U

الحي الحسني 

)المقاطعة(
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تطوانالقدسعمالة: طنجة - أصيلمغوغة 1685259103/09/13 28 الحرطيطي هدى
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 05663E)تطوان )البلدية

عمالة مقاطعات ثانوية الرشيدالعداديةعمالة: طنجة - أصيلاعدادية السانية

سيدي البرنوصي

1685253103/09/13 18 لمياء مثنى
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 01749A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

إقليم: تطوانابن البيطارعمالة: طنجة - أصيلإع.عبد ا كنون 1685258103/09/13 18 حياة الرجراجي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26398T)تطوان )البلدية

إعدادية سيدي 

اليماني

عمالة: طنجة - المسيرةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

1684737103/09/13 18 محمد لشخم
التربية السلمية

03/09/13 15345

D

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - ابن طفيلعمالة: طنجة - أصيلالحسن الثاني

أصيل

55307116/09/94 90 عبد السلم احدادو
التربية البدنية

01/09/04أقدمية 12 سنة 23522S الشرف  السواني

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - جابر بن حيانعمالة: طنجة - أصيلالعقاد

أصيل

1544556102/09/09 34 هشام قاجي
التربية البدنية

05/09/11 26009V طنجة المدينة

)المقاطعة(

إعدادية سيدي 

اليماني

إقليم: تازةجابر بن حيانعمالة: طنجة - أصيل 1685321803/09/13 18 أنس ابن الشيخ
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 24104Zبني افتح

عمالة مقاطعات ابن مولي سليمانعمالة: طنجة - أصيلابن رشد

مسيك

1407859607/09/05 72 صغري بشرى
التربية السرية

09/11/07 23659

R

سباتة )المقاطعة(

إقليم: تطوانالمقاومةإقليم: تطوانأبو العلء المعري 1282788101/01/02 50 فؤاد بن ابراهيم السبيطري
اللغة العربية

03/09/13 26199

B

الواد

عمالة: المضيق - طه حسينإقليم: تطوانسادس  نوفمبر

الفنيدق

971631115/10/80 146 جميلة شداد
اللغة الفرنسية

07/10/91أقدمية 20 سنة 24734J)مرتيل )البلدية

إقليم: تطوانعبد الرحيم بوعبيدإقليم: تطوانمولي أحمد المنجرة 895505116/09/89 76 بروحو فاطمة
اللغة الفرنسية

05/09/07 24054Vملليين

إقليم: تطوانعزيز بللإقليم: تطوانأبو العلء المعري 1587746502/09/10 28 الحميتي إكرام
اللغة الفرنسية

04/09/12 26191Tزاوية سيدي قاسم

إقليم: تطوانابن البيطارإقليم: تطوانأبو العلء المعري 1282966101/01/02 54 ميمون مصطفى
الجتماعيات

04/09/12 26398T)تطوان )البلدية

إقليم: تطوانابن سيناإقليم: تطوان3 مارس 1505120105/09/08 40 ياسين ابن زكري
الرياضيات

05/09/11 05669L)تطوان )البلدية

إقليم: تطوانسعد بن أبي وقاصإقليم: تطوانأبو العلء المعري 1544953102/09/09 40 ياسين اقرو
الرياضيات

04/09/12 25476

R

تطوان )البلدية(

إقليم: تطوانابن البيطارإقليم: تطوانأبو العلء المعري 1504838505/09/08 36 الشروال مريم
الرياضيات

05/09/11 26398T)تطوان )البلدية

عمالة: طنجة - الزهراءإقليم: تطوانأبو العلء المعري

أصيل

1587823102/09/10 28 خير الدين اعسيلة
الرياضيات

04/09/12 15346E)بني مكادة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات عين لل أسماءإقليم: تطوانابن الياسمين

السبع الحي المحمد

1504840105/09/08 24 العلوي يسمينة
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 01644L عين السبع

)المقاطعة(

إقليم: تطوانابن البيطارإقليم: تطوان20 غشت 1048259916/09/96 92 الجامعي نعيمة
علوم الحياة 

والرض
06/09/00أقدمية 12 سنة 26398T)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - ابن رشدإقليم: تطوانمعاذ بن جبل

الفنيدق

1448246105/09/07 30 الفقيري نبيل
التربية البدنية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 26409E)مرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - ابن بطوطة

الفنيدق

عمالة: المضيق - ابن رشد

الفنيدق

310731121/09/87 68 محمد أولد عبد القادر
اللغة العربية

16/10/06 26409E)مرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - ابن زيدون

الفنيدق

عمالة: المضيق - ابن بطوطة

الفنيدق

1282714401/01/02 44 بشرى الشاوش
اللغة العربية

04/09/12 05671

N

المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - عبد الكريم الخطابي

الفنيدق

إقليم: فحص - تاغرامت

انجرة

1278012107/09/04 34 عبدا الدريسي
اللغة العربية

تبادل 04/09/12 24424Xتغرامت

عمالة: المضيق - عبد الكريم الخطابي

الفنيدق

عمالة مقاطعات الرحالي الفاروقي

مولي رشيد

1270566825/03/03 24 خالد الزياني
اللغة العربية

04/09/12 24453

D

مولي رشيد 

)المقاطعة(

عمالة: المضيق - محمد الزرقطوني

الفنيدق

عمالة: طنجة - يعقوب المنصور

أصيل

1589286102/09/10 24 قزبار يوسف
اللغة العربية

03/09/13 25010J)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - ابن سينا

الفنيدق

عمالة: المحمديةالجولن 54999116/09/94 54 سناء العثماني
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01886Z)المحمدية )البلدية

عمالة: المضيق - عبد الكريم الخطابي

الفنيدق

عمالة: طنجة - المام الصيلي

أصيل

1598443305/09/11 30 سميرة أقبلي
اللغة الفرنسية

15/09/11إلتحاق بالزوج 15348

G

اصيلة )البلدية(

عمالة: المضيق - عبد الكريم الخطابي

الفنيدق

عمالة: سلعبد الرحمان حجي 1684795303/09/13 18 جوهاري أحمد
الجتماعيات

03/09/13 01273

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

عمالة: المضيق - المام العزفي

الفنيدق

إقليم: تطوانالفقيه أحمد الحداد 1693014103/09/13 18 كنزة المشاط
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 05667J)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - الجبل

الفنيدق

إقليم: تطوانالفقيه احمد بنتاويت 1597932105/09/11 26 أسماء  عبدون
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 19285L)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - عبد الكريم الخطابي

الفنيدق

عمالة مقاطعة عين مولي عبدالرحمان

الشق

1544798102/09/09 44 البوقمحي مجيدة
التربية السرية

02/09/09إلتحاق بالزوج 01662F)عين الشق )المقاطعة

عمالة: المضيق - المام العزفي

الفنيدق

إقليم: تطوانابن سينا 55092116/09/94 61 عثمان أوطاح
التربية التشكيلية

05/09/07إلتحاق بالزوجة 05669L)تطوان )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

02

عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي عنان المرينيإقليم: بركانأغبال 748411116/09/93 111 جميلة غربي
اللغة العربية

16/09/98إلتحاق بالزوج 04386S)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرةإقليم: بركانأغبال 1124791116/09/98 101 هدى اعمارة
اللغة العربية

16/09/99إلتحاق بالزوج 24692

N

وجدة )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادإع. مصطفى المشرافيإقليم: بركان3 مارس 1152143416/09/99 93 فريدة الداودي
اللغة العربية

06/09/00إلتحاق بالزوج 26406

B

وجدة )البلدية(

عمالة: الصخيرات ابن سيناءإقليم: بركانابن بطوطة

 - تمارة

894403116/09/89 136 وادي نور الهدى
اللغة الفرنسية

16/09/89أقدمية 20 سنة 23102

K

تمارة )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن القاضيإقليم: بركانابن الخطيب 772908116/09/92 106 نعيمة القرافي
اللغة الفرنسية

05/09/03إلتحاق بالزوج 04392Y)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرةإقليم: بركانالفهرية 1124608116/09/98 90 أمنة الكعواشي
اللغة الفرنسية

16/09/01إلتحاق بالزوج 24692

N

وجدة )البلدية(

سيدي محمد بن عبد 

الرحمن

عمالة: وجدة - أنكادإع. محمد بن عمارةإقليم: بركان 298778116/09/86 110 عبد القادر رمضاني
الجتماعيات

03/12/98أقدمية 12 سنة 26402X)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادإع. محمد بن عمارةإقليم: بركانالخوارزمي 341789116/09/88 102 بنيونس بوصفيحة
الجتماعيات

16/09/99أقدمية 12 سنة 26402X)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادإع. سيدي يحيىإقليم: بركانأنس بن مالك 338241116/09/88 101 محمد ميموني
الجتماعيات

16/09/98إلتحاق بالزوجة 04382

M

وجدة )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادإع. عقبة بن نافعإقليم: بركان3 مارس 1261997116/09/02 67 ناخيل فوزية
الجتماعيات

05/09/07إلتحاق بالزوج 04390

W

وجدة )البلدية(

إقليم: بركانزكزلإقليم: بركانالشويحية 1240236106/09/01 62 سعيد بولبالي
الجتماعيات

02/09/10 23254Aزكزل

عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد المالك السعديإقليم: بركانزكزل 1505229105/09/08 18 محمد بنعلل
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 25569S)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي عنان المرينيإقليم: بركانتريفة 178673115/09/84 150 يحي حمداوي
الرياضيات

16/09/88أقدمية 20 سنة 04386S)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن باجةإقليم: بركانلعتامنة 1280109107/09/04 82 شكري نوال
التربية السرية

28/09/04أقدمية 12 سنة 04251V)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادإع. مالكة الفاسيإقليم: بركانالحسن الثاني 1504529118/09/08 48 بالمير خديجة
علوم الحياة 

والرض
18/09/08 18471

B

وجدة )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادإع. القدسإقليم: بركانابن رشد 90578116/09/95 102 حسن كركور الميعاد
الفيزياء والكيمياء

16/09/00أقدمية 12 سنة 04394A)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادإع. مالكة الفاسيإقليم: بركانسيدي بوهرية 1232978120/09/01 94 الهاشمي دروي
الفيزياء والكيمياء

04/09/02أقدمية 12 سنة 18471

B

وجدة )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي اسماعيلإقليم: بركانتافوغالت 1270585124/03/03 94 مساعف عبد المجيد
الفيزياء والكيمياء

24/03/03أقدمية 12 سنة 24389J)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادإع. محمد بن عمارةإقليم: بركانعثمان بن عفان 1261337104/09/02 74 بوعبداللوي محمد
الفيزياء والكيمياء

05/09/07 26402X)وجدة )البلدية

عمالة مقاطعة عين فاطمة الفهريةإقليم: بركانالحسن الثاني

الشق

1232819206/09/01 60 بالكوشي محمد
الفيزياء والكيمياء

24/09/08 01665J)عين الشق )المقاطعة

إقليم: بركانالحسن الثانيإقليم: بركانابن الخطيب 1544680102/09/09 40 قدري احمد
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 24871

H

بركان )البلدية(

إقليم: بركانزكزلإقليم: بركان3 مارس 1240698106/09/01 96 يحي بوعكاكة
التربية السلمية

30/09/02أقدمية 12 سنة 23254Aزكزل

عمالة: وجدة - أنكادإع. محمد بن عمارةإقليم: بركانسيدي بوهرية 885478121/09/87 78 بكاوي رحمة
التربية السلمية

05/09/03إلتحاق بالزوج 26402X)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية المختار إقليم: بركانالفهرية

السوسي

عمالة: مراكش 1050943116/09/97 99 بنعناية مريم
التربية السرية

16/09/99إلتحاق بالزوج 02630

H

المنارة )المقاطعة(

عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن باجةإقليم: بركانابن رشد 1048315116/09/96 113 سمير جامعي
التربية التشكيلية

16/09/98إلتحاق بالزوجة 04251V)وجدة )البلدية

سيدي محمد بن عبد 

الرحمن

عمالة: سلابن رشدإقليم: بركان 1050665116/09/97 108 سهام المبروك
التربية التشكيلية

16/09/97إلتحاق بالزوج 01149Y)بطانة )المقاطعة

سيدي محمد بن عبد 

الرحمن

عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي يوسف الكنديإقليم: بركان 1597040105/09/11 13 سليمة المصباحي
المعلوميات

02/09/14إلتحاق بالزوج 04286

H

وجدة )البلدية(

سيدي محمد بن عبد 

الرحمن

عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن رشدإقليم: بركان 212497117/09/84 144 لحسن بلعربي
التكنولوجيا

07/01/91أقدمية 20 سنة 04260E)وجدة )البلدية

إقليم: الناضورالجاحظإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 1686224104/09/12 24 ليلى زركان
اللغة العربية

04/09/12 12277

U

الناضور )البلدية(

إقليم: الناضورتاويمةإقليم: الدريوشثا. بودينار 1684693103/09/13 18 ايمان العديوي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 21549X)الناضور )البلدية

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: الدريوشإع. تروكوت

عباد

إقليم: الحوز 1447715305/09/07 54 سفير سمية
اللغة الفرنسية

05/09/07 24823F)أيت أورير )البلدية

إقليم: بركانعمر بن الخطابإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 1447716505/09/07 38 وفاء السعيدي
اللغة الفرنسية

15/09/11 22719

U

سيدي سليمان - 

الشراعة )البلدية(

إقليم: الحسيمةاعدادية النصرإقليم: الدريوشإع. تروكوت 1597707205/09/11 30 إكرام تنيالي
اللغة الفرنسية

05/09/11 25789F)امزورن )البلدية

الثانوية العدادية 

قسيطة

إقليم: الخميساتابن اجرومإقليم: الدريوش 1685084603/09/13 18 أحوشار سعيد
اللغة الفرنسية

03/09/13 11563T)تيفلت )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الناضورالجاحظإقليم: الدريوشإع. ابن بطوطة 1749779102/09/14 13 نوفيد ليندة
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 12277

U

الناضور )البلدية(

عمالة: طنجة - الحسنيإقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 2

أصيل

1408067807/09/05 58 بولحفة رفيق
اللغة النجليزية

05/09/08 26010

W

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية 

قسيطة

إقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 2إقليم: الدريوش 1409181206/09/06 30 خالد حجيو
اللغة النجليزية

05/09/11 24405

B

بن الطيب )البلدية(

إقليم: تاوريرتالزرقطونيإقليم: الدريوشإع. تروكوت 1277262527/09/04 82 الحرني سعيد
الجتماعيات

27/09/04أقدمية 12 سنة 04667X العيون سيدي ملوك

)البلدية(

إقليم: الحاجبابن خلدونإقليم: الدريوشإع. عزيز امين 1277268327/09/04 82 دريس    المحجوبي
الجتماعيات

05/10/09أقدمية 12 سنة 04226T)الحاجب )البلدية

إقليم: بركانتريفةإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 1447751805/09/07 60 توفيق أفقير
الجتماعيات

29/09/09 04657L)بركان )البلدية

إقليم: جرسيفابن الهيثمإقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 1597780105/09/11 40 أنيس  أحداد
الجتماعيات

05/09/11 25459X)جرسيف )البلدية

إقليم: الناضورعلل الفاسي2إقليم: الدريوشثا. بودينار 1545210102/09/09 34 رشيد شويشو
الجتماعيات

04/09/12 23676J)زايو )البلدية

إقليم: بركانابن رشدإقليم: الدريوشإع. عزيز امين 738118216/09/93 124 زروق      مصطفى
الرياضيات

16/09/96أقدمية 20 سنة 04654

H

بركان )البلدية(

إقليم: تاوريرتإدريس الولإقليم: الدريوشثا. بودينار 1152107916/09/99 106  الهادي العركيوي
الرياضيات

16/09/99أقدمية 12 سنة 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

إقليم: بركان3 مارسإقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 2 1447769705/09/07 64 عبد الحافظ  نهاري
الرياضيات

05/09/07 04669Zمداغ

إقليم: الناضورإعدادية راس الماءإقليم: الدريوشإع. عزيز امين 1589173802/09/10 36 رحيمة حاجي
الرياضيات

02/09/10 12741Y)رأس الماء )البلدية

إقليم: الناضورتاويمةإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 1597737305/09/11 30 بسحابة إلهام
الرياضيات

05/09/11 21549X)الناضور )البلدية

الثانوية العدادية 

قسيطة

إقليم: ميدلتموسى بن نصيرإقليم: الدريوش 1598402105/09/11 30 عزيز لهري
الرياضيات

05/09/11 11988Eبومية

إقليم: سيدي سليمانالفارابيإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 1687051104/09/12 24 نجاة  حمداوي
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 20985J سيدي سليمان

)البلدية(

إقليم: الناضورعلل الفاسي 1إقليم: الدريوشنواة إجطي العدادية 1685191703/09/13 28 جابري عبد العزيز
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 12736T)زايو )البلدية

إقليم: جرسيفالمتنبيإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 1688014304/09/12 24 يونس السامي
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 23554

B

لمريجة
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن عباد  العداديةإقليم: الدريوشإع. ابن بطوطة

صالح

16849681104/09/13 18 الهامي شكدالي
علوم الحياة 

والرض
04/09/13 21222Sدار ولد زيدوح

ثانوية الفرابي 

العدادية

إقليم: خنيفرةالخوارزميإقليم: الدريوش 1691946103/09/13 18 الرجا ادريس
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 23547

U

اكلموس

عمالة: طنجة - ابن سيناإقليم: الدريوشثا. بودينار

أصيل

1750211102/09/14 14 أحمد الشناوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 15342A)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية 

قسيطة

إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروةإقليم: الدريوش 1588830202/09/10 36 عبد الحق الحنفي
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 25968A)الدروة )البلدية

إقليم: بركانأنس بن مالكإقليم: الدريوشإع. عزيز امين 1447654505/09/07 54 سعاد بوعزاوي
التربية السلمية

05/09/07 04659

N

السعيدية )البلدية(

ثانوية الفرابي 

العدادية

إقليم: بركانالحسن الثانيإقليم: الدريوش 1114987516/09/97 52 لطفي       علواني
التربية السلمية

07/09/15 24871

H

بركان )البلدية(

إقليم: بركان3 مارسإقليم: الدريوشإع. تروكوت 1687017304/09/12 34 أحمد القضاوي
التربية السلمية

04/09/12 04669Zمداغ

إقليم: الناضوربدرإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 1687033104/09/12 34 اسماء ستاوت
التربية السلمية

04/09/12 25565

M

سلوان )البلدية(

إقليم: الدريوشإع. عزيز امينإقليم: الدريوشإع. ابن بطوطة 1684722104/09/13 18 بودس حسن
التربية السلمية

04/09/13 12745

C

الدريوش )البلدية(

إقليم: الناضوربني نصارإقليم: الدريوشإع. عزيز امين 1589353702/09/10 37 سهام  طريق
التربية الموسيقية

02/09/10إلتحاق بالزوج 12756P)بني انصار )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادإع. مالكة الفاسيإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 1686341504/09/12 24 حنان سراج
التربية الموسيقية

04/09/12إلتحاق بالزوج 18471

B

وجدة )البلدية(

إقليم: بركانسيدي محمد بن عبد الرحمنإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 14079991207/09/05 40 الصادقي عبد اللطيف
التكنولوجيا

05/09/11 04658

M

احفير )البلدية(

إقليم: تاوريرتعلل بن عبد ا العداديةإقليم: فجيجبدر 1589201102/09/10 37 زليخة مبروك
اللغة العربية

02/09/10إلتحاق بالزوج 04661

R

تاوريرت )البلدية(

إقليم: جرادةإعدادية عبد الكريم الخطابيإقليم: فجيجبدر 1684698103/09/13 28 جنفي بوعلم
اللغة العربية

03/09/13 24117

N

عين بني مطهر 

)البلدية(

إقليم: جرسيفالجاحظإقليم: فجيجمولي علي بن العابد 1589190202/09/10 18 عبد المجيد الهللي
اللغة العربية

03/09/13 16669Tصاكة

عمالة: وجدة - أنكادإع. القدسإقليم: فجيجأبي عنان 1179019106/09/00 95 أزداد حفيظة
اللغة الفرنسية

06/09/00إلتحاق بالزوج 04394A)وجدة )البلدية

إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: فجيجمولي علي بن العابد 1598412105/09/11 30 هشام بنيعيش
اللغة الفرنسية

05/09/11 23002

B

تيفلت )البلدية(
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الشرق02
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العداديةإقليم: فجيجابن خلدون 1685155103/09/13 28 الزمي الحسني عبد 

المغيث

اللغة الفرنسية
03/09/13 21903

G

بوعروس

إقليم: جرادةإعدادية عمر بن الخطابإقليم: فجيجالفتح 1692032403/09/13 19 نسرين سليماني
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 04800S)تويسيت )البلدية

عمالة: المحمديةأولد مومنإقليم: فجيجبدر 16849431203/09/13 18 NAJIB SABBAGH
اللغة الفرنسية

03/09/13 24333Y سيدي موسى

المجدوب

عمالة: مكناسبن عيسى الجروانيإقليم: فجيجبدر 1447730105/09/07 64 بورخيص مصطفى
الجتماعيات

05/09/07 03946

N

سيدي سليمان مول 

الكيفان

إقليم: فجيجبدرإقليم: فجيجإعدادية بومريم 1505221105/09/08 40 عثماني سيدي محمد
الجتماعيات

05/09/11 10531

W

تالسينت

إقليم: بركان3 مارسإقليم: فجيجسيدي عبد الجبار 15883821102/09/10 36 سمير أوعراب
الجتماعيات

02/09/10 04669Zمداغ

إقليم: بركانزكزلإقليم: فجيجمولي علي بن العابد 1447589105/09/07 64 أوراغ رشيد
الرياضيات

05/09/07 23254Aزكزل

إقليم: بني مللثانوية بوتفردة العداديةإقليم: فجيجإعدادية بومريم 16851861103/09/13 18 وزني حسن
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26710

G

بوتفردة

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن عبادإقليم: فجيجبدر 1751341502/09/14 14 اولد الصياد بدر الدين
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 02654J)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية علل إقليم: فجيجبدر

الفاسي

إقليم: اليوسفية 1588013102/09/10 46 ميلود البيزي
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 13991

G

اليوسفية )البلدية(

إقليم: آسفيهارون الرشيدإقليم: فجيجمولي علي بن العابد 1588807202/09/10 36 سعيد   بنطاني
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 24580Sلمعاشات

عمالة: وجدة - أنكادإع. عقبة بن نافعإقليم: فجيجالفتح 58964116/09/94 122 بنطاهر عبد الرحمان
التربية السلمية

16/09/95أقدمية 20 سنة 04390

W

وجدة )البلدية(

إقليم: جرادةإعدادية جرادةإقليم: فجيجتفاريتي 1598294105/09/11 40 العور عبد الصادق
التربية التشكيلية

05/09/11 22266

B

جرادة )البلدية(

إقليم: الرشيدية الزيتونإقليم: فجيجتفاريتي 1588503102/09/10 36 سعادة يونس
التكنولوجيا

02/09/10 22902Tالخنك

إقليم: تاوريرتالمغرب العربيإقليم: فجيجالفتح 1589305102/09/10 36 عبد الله   عيادي
التكنولوجيا

02/09/10 04662S)تاوريرت )البلدية

إقليم: بركانابن رشدإقليم: فجيجإعدادية معتركة 1692984703/09/13 28 سراجي مريم
التربية التشكيلية

03/09/13 04654

H

بركان )البلدية(

إقليم: تاوريرتواد زاإقليم: جرسيفالنهضة 1407971407/09/05 34 محمد عامر
اللغة العربية

03/09/13 04664

U

تاوريرت )البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الحاجبطارق ابن زيادإقليم: جرسيفالزرقطوني 1597768205/09/11 18 لبيض فاطمة
اللغة العربية

05/09/14إلتحاق بالزوج 24743

U

عين تاوجطات 

)البلدية(

إقليم: تاوريرتبدرإقليم: جرسيفالزرقطوني 1283245101/01/02 78 شحلل مليكة
الجتماعيات

06/12/06 04663T)تاوريرت )البلدية

إقليم: تازة2 اكتوبر 1955إقليم: جرسيفالجاحظ 15978221005/09/11 40 سكينة الزاير
الجتماعيات

05/09/11 16690

R

اكنول )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن باجةإقليم: جرسيفالزرقطوني 210416115/09/84 166 الحسين السالمي
الرياضيات

16/09/84أقدمية 20 سنة 04251V)وجدة )البلدية

إقليم: الحاجبابن بطوطةإقليم: جرسيفالدريسي 1124416116/09/98 86 محمد  تزديت
الرياضيات

05/09/08 04228V عين تاوجطات

)البلدية(

إقليم: الناضورالخوارزميإقليم: جرسيفالنهضة 1684821103/09/13 28 الهام بنيوسف
الرياضيات

03/09/13 23399

H

الناضور )البلدية(

إقليم: الناضوراصباننإقليم: جرسيفالجاحظ 1693290103/09/13 28 هشام الريفي
الرياضيات

03/09/13 23914T)الناضور )البلدية

إقليم: الناضوراصباننإقليم: جرسيفبوسكور 1693293103/09/13 28 فؤاد ضرضوري
الرياضيات

03/09/13 23914T)الناضور )البلدية

إقليم: الناضورطارق ابن زيادإقليم: جرسيفالمتنبي 1693291103/09/13 18 ميمون مومن
الرياضيات

03/09/13 12729

K

الناضور )البلدية(

إقليم: جرسيفالدريسيإقليم: جرسيفالجاحظ 1544382102/09/09 42 نورا اسماعيلي
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 16660

H

جرسيف )البلدية(

إقليم: جرسيفالدريسيإقليم: جرسيفالنهضة 1544385102/09/09 28 ومربح بلقاسم
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 16660

H

جرسيف )البلدية(

إقليم: جرسيفابن الهيثمإقليم: جرسيفالمتنبي 1684928103/09/13 28 رشيد ضهري
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25459X)جرسيف )البلدية

عمالة مقاطعات عين ابن سيناإقليم: جرسيفالزرقطوني

السبع الحي المحمد

1598696405/09/11 40 الجيللي صفادي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 25893

U

عين السبع 

)المقاطعة(

إقليم: تازةالمغرب العربيإقليم: جرسيفالنهضة 1684777203/09/13 28 علي صواب
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 20174

C

أيت سغروشن

عمالة مقاطعات السلمإقليم: جرسيفابن الهيثم

سيدي البرنوصي

1684842103/09/13 18 سعيد ضني
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 24944

M

سيدي مومن 

)المقاطعة(

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن عباد  العداديةإقليم: جرسيف      11يناير

صالح

1692435103/09/13 18 رشدي يوسف
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 21222Sدار ولد زيدوح

إقليم: سطاتثانوية اولد عامر العداديةإقليم: جرسيفالدريسي 16927591103/09/13 18 لحمود الحسين
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26696Sاولد عامر
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: النواصرحسن الصغيرإقليم: جرسيفابن رشد 1692881203/09/13 18 عبد الرحيم الغزواني
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26111F)دار بوعزة )البلدية

إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: جرسيفالجاحظ 1692850303/09/13 28 عبد العالي لقرع
التربية السلمية

03/09/13 16665

N

واد امليل )البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية  ابن الحجاج العداديةإقليم: جرسيفبوسكور

 السراغنة

1505852105/09/08 12 عبد القادر ازويتة
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 09360Y)سيدي رحال )البلدية

عمالة: فاسعلل بن عبداإقليم: جرسيفالجاحظ 1175722812/09/00 102 سلوى الريفي
التربية السرية

12/09/00أقدمية 12 سنة 02059

M

فاس المدينة 

)المقاطعة(

إعدادية عمر بن 

الخطاب

عمالة: وجدة - أنكادإع. الوحدةإقليم: جرادة 364567116/09/89 124 شفيق ادريس
اللغة العربية

16/09/92أقدمية 20 سنة 04384P)وجدة )البلدية

ثانوية عمر بن جلون 

العدادية

عمالة: وجدة - أنكادإع. عبدالرحيم بوعبيدإقليم: جرادة 1152187116/09/99 70 العوني فاطنة
اللغة الفرنسية

06/09/06إلتحاق بالزوج 21530

B

ايسلي

إعدادية عمر بن 

الخطاب

عمالة: وجدة - أنكادإع. محمد بن عمارةإقليم: جرادة 1281256107/09/04 46 بوعتان عائشة
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26402X)وجدة )البلدية

إعدادية سيدي محمد 

بن عبدا

عمالة: وجدة - أنكادإع. محمد بن عمارةإقليم: جرادة 243126116/09/85 142 بلبشير نور الدين
الرياضيات

15/09/90أقدمية 20 سنة 26402X)وجدة )البلدية

إعدادية عبد الكريم 

الخطابي

إقليم: تاوريرتإدريس الولإقليم: جرادة 1309153505/09/03 48 حجيج جليل
الرياضيات

14/12/09 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

إعدادية عمر بن 

الخطاب

عمالة: وجدة - أنكادإع. البكريإقليم: جرادة 1048295116/09/96 96 دحاوي حميد
علوم الحياة 

والرض
16/09/99أقدمية 12 سنة 04388

U

وجدة )البلدية(

ثانوية عمر بن جلون 

العدادية

إقليم: صفروإعدادية الرفايفإقليم: جرادة 1693266103/09/13 28 يسين طاهري
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26074

R

صفرو )البلدية(

إعدادية عبد الكريم 

الخطابي

إقليم: بولمانالمسيرة الخضراءإقليم: جرادة 1693271103/09/13 28 أسماء لخريصي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 08043S)ميسور )البلدية

ثانوية ابن سينا 

العدادية

عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن رشدإقليم: جرادة 1751778102/09/14 12 غزلن شهبون
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 04260E)وجدة )البلدية

إعدادية سيدي محمد 

بن عبدا

عمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصريإقليم: جرادة 1176708106/09/00 102 اولليت منير
الفيزياء والكيمياء

06/09/00أقدمية 12 سنة 18470A)وجدة )البلدية

إقليم: ميدلتاعدادية العياشيإقليم: جرادةإعدادية جرادة 1589413102/09/10 36 علوي  امحمد
المعلوميات

02/09/10 11965E)ميدلت )البلدية

إعدادية سيدي محمد 

بن عبدا

إقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيليةإقليم: جرادة 16888051101/09/12 24 المودن  يونس
المعلوميات

01/09/12 24288Zتيزي نيسلي

إقليم: آسفيالمام عليإقليم: جرادةإعدادية ابن الهيثم 1262252104/09/02 77 زواني المصطفى
التكنولوجيا

07/09/04إلتحاق بالزوجة 13985A)آسفي )البلدية
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نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال
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المادة
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رمزها
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الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: فجيجابن خلدونإقليم: جرادةإعدادية ابن الهيثم 1152243116/09/99 76 قوطيط نور السادات
التكنولوجيا

10/10/05 10532Xتندرارة

عمالة: طنجة - الزهراءإقليم: الناضورعلل الفاسي 1

أصيل

870139316/09/86 132 عائشة نقراش
اللغة العربية

16/09/90أقدمية 20 سنة 15346E)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي يوسف الكنديإقليم: الناضوراعدادية أنوال 892795116/09/89 132 رحمة دخيسي
اللغة العربية

13/10/09أقدمية 20 سنة 04286

H

وجدة )البلدية(

إقليم: الناضورسلوانإقليم: الناضورالجاحظ 889499116/09/88 114 عمراني ناصرية
اللغة العربية

05/09/15أقدمية 20 سنة 12739

W

سلوان )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادإع. محمد بن عمارةإقليم: الناضورسلوان 1053105116/09/97 99 فطيمة مقوري
اللغة العربية

28/10/05إلتحاق بالزوج 26402X)وجدة )البلدية

إقليم: بركانابن رشدإقليم: الناضوربني نصار 1283417101/01/02 86 بن الشيح حرية
اللغة العربية

29/09/15 04654

H

بركان )البلدية(

إقليم: تاوريرتسيدي مخوخ الجديدةإقليم: الناضورعلل الفاسي2 365269116/09/89 84 حسيني ميمون
اللغة العربية

04/09/02أقدمية 12 سنة 24753E العيون سيدي ملوك

)البلدية(

إقليم: بركانأغبالإقليم: الناضورمحمد الفاسي 1232690706/09/01 80 عيسى فريدة
اللغة العربية

05/09/03إلتحاق بالزوج 19583

K

اغبال

إقليم: بركان3 مارسإقليم: الناضورمقدم بوزيان 1152131216/09/99 72 كريمة احميمز
اللغة العربية

07/09/04أقدمية 12 سنة 04669Zمداغ

إقليم: بركانالفهريةإقليم: الناضورعلل الفاسي2 1447655305/09/07 43 بوشامة يمينة
اللغة العربية

03/09/14إلتحاق بالزوج 04655J)بركان )البلدية

إقليم: بركانزكزلإقليم: الناضورإعدادية لهدارة 1751726502/09/14 15 نعيمة لحياني
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 23254Aزكزل

إقليم: بركانالحسن الثانيإقليم: الناضوراولد ستوت 1589184102/09/10 12 عبد المجيد بلعيدي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 24871

H

بركان )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن باجةإقليم: الناضورالزرقطوني 864607116/09/84 156 نعيمة حداد
اللغة الفرنسية

16/09/84أقدمية 20 سنة 04251V)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادإع. الوحدةإقليم: الناضورالمسيرة 896276125/09/90 108 بودي نعيمة
اللغة الفرنسية

16/09/96أقدمية 20 سنة 04384P)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد المالك السعديإقليم: الناضورإع ابي بكر الرازي 1177230113/09/00 76 بشرى دبوزة
اللغة الفرنسية

05/10/09إلتحاق بالزوج 25569S)وجدة )البلدية

عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراحإقليم: الناضورإعدادية القصبة 1686240104/09/12 24 كريمة العكيد
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 22748A)زواغة )المقاطعة

إقليم: بركانالفهريةإقليم: الناضوراعزانن 1684713803/09/13 18 مونية كريفة
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 04655J)بركان )البلدية
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م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية 

النجاح

إقليم: القنيطرةالجاحضإقليم: الناضور 1685077703/09/13 18 هيام بنعيسى
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 11189Lبنمنصور

عمالة: الصخيرات عزيزامينإقليم: الناضورإعدادية القصبة

 - تمارة

1281252405/09/04 60 حفيظة   المعطاوي
اللغة النجليزية

تبادل 02/09/15 21502

W

عين العودة )البلدية(

إقليم: بركانالشويحيةإقليم: الناضورعلل الفاسي2 1283098701/01/02 98 يحيى   مشيشي
الجتماعيات

01/01/02أقدمية 12 سنة 24396Sشويحية

إقليم: بركان3 مارسإقليم: الناضورابن سينا 1588279402/09/10 46 حمداوي نادية
الجتماعيات

02/09/10 04669Zمداغ

عمالة: فاسحمان الفطواكيإقليم: الناضورالزرقطوني 1598356205/09/11 30 محمد طبازة
الجتماعيات

05/09/11 02252X)زواغة )المقاطعة

إقليم: فجيجإعدادية بومريمإقليم: الناضورالعروي2 1545208202/09/09 28 بوكداد الحسين
الجتماعيات

03/09/13 24149Yبو مريم

عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي يوسف الكنديإقليم: الناضورالزرقطوني 209618116/09/84 164 الحسين بوعمارة
الرياضيات

17/09/85أقدمية 20 سنة 04286

H

وجدة )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادإع. باستورإقليم: الناضورطارق ابن زياد 210129116/09/82 144 عبد العزيز بوعلي
الرياضيات

21/09/87أقدمية 20 سنة 04389V)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادإع. مصطفى المشرافيإقليم: الناضورسلوان 210062117/09/84 138 خريميش حسن
الرياضيات

28/09/89أقدمية 20 سنة 26406

B

وجدة )البلدية(

إقليم: بركانلعتامنةإقليم: الناضوربني شيكر 1050932416/09/97 114 عبد الرزاق امحمدي
الرياضيات

16/09/97أقدمية 12 سنة 21398

H

لعثامنة

إقليم: بركانتريفةإقليم: الناضورالزرقطوني 1045538116/09/96 104 سعاد اسلماني
الرياضيات

06/09/00أقدمية 12 سنة 04657L)بركان )البلدية

إقليم: الناضورتاوريرت بوستةإقليم: الناضورطارق ابن زياد 882967116/09/86 92 حمدي لطيفة
الرياضيات

06/09/00أقدمية 12 سنة 24407

D

سلوان )البلدية(

إعدادية سيدي محمد بن إقليم: الناضوربني سدال الجبل

عبدا

إقليم: جرادة 1545178202/09/09 42 نوال الفايض
الرياضيات

02/09/09 04797

N

جرادة )البلدية(

إقليم: جرادةإعدادية ابن الهيثمإقليم: الناضوراصبانن 1588494902/09/10 36                   مجاهـد 

عبد الخـلق

التكنولوجيا
20/10/10 23656

M

جرادة )البلدية(

إقليم: القنيطرةمصطفى المعانيإقليم: الناضورإعدادية الريف 16883601304/09/12 34 عبدالسلم شكربة
التكنولوجيا

04/09/12 11191

N

لل ميمونة

إقليم: الناضورإعدادية راس الماءإقليم: الناضورمقدم بوزيان 1447760605/09/07 28 بقال محمد
الرياضيات

03/09/13 12741Y)رأس الماء )البلدية

ثانوية  اولد ادريس إقليم: الناضوربني سدال الجبل

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1692752703/09/13 18 محمد الصالحي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25201Sبرادية
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م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: مكناسالمنصور الذهبيإقليم: الناضورصبرا 149629116/09/82 162 مولي ادريس تغيغت
علوم الحياة 

والرض
16/09/85أقدمية 20 سنة 03934A)مكناس )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادإع. عقبة بن نافعإقليم: الناضوراعدادية أنوال 1043398116/09/96 96 برخلي رشيدة
علوم الحياة 

والرض
14/10/09أقدمية 12 سنة 04390

W

وجدة )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد المالك السعديإقليم: الناضورحمان الفطواكي 1587794102/09/10 36 المكناسي وهيبة
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 25569S)وجدة )البلدية

إقليم: بركانلعتامنةإقليم: الناضوربني شيكر 1686181104/09/12 34 زهور العوني
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 21398

H

لعثامنة

الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: الناضورصبرا

الثاني

إقليم: تيزنيت 16851611203/09/13 18 بوزكا لبات
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 22802Jأيت وافقا

الثانوية العدادية سيدي إقليم: الناضورإعدادية القصبة

المختار

إقليم: شيشاوة 1685188203/09/13 18 جعفر الصناف
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 03225Eسيدي المختار

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: الناضورالخوارزمي

العدادية

إقليم: الجديدة 1692864103/09/13 18 أحمد الدريجي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 08742

B

سيدي اسماعيل

عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد المالك السعديإقليم: الناضورعلل الفاسي 1 1043589116/09/96 92 صباح العموري
الفيزياء والكيمياء

06/09/00أقدمية 12 سنة 25569S)وجدة )البلدية

عمالة: طنجة - إعدادية اجزنايةإقليم: الناضورعلل الفاسي2

أصيل

1270569126/03/03 84 نكاد عبد ا
الفيزياء والكيمياء

26/03/03أقدمية 12 سنة 15336

U

كزناية )البلدية(

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: الناضورابن سينا

العدادية

إقليم: سيدي بنور 1153344116/09/99 83 بوشعيب ترابي
الفيزياء والكيمياء

17/09/07إلتحاق بالزوجة 08710S)سيدي بنور )البلدية

إقليم: بركانلعتامنةإقليم: الناضورحمان الفطواكي 1544683102/09/09 52 يوسف ميموني
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 21398

H

لعثامنة

إقليم: بركانسيدي بوهريةإقليم: الناضورإع ابي بكر الرازي 1589063602/09/10 36 نورالدين غرابتي
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 04670Aسيدي بوهرية

إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: الناضورالخوارزمي 1687221903/09/12 34 محمد اللويزي
الفيزياء والكيمياء

03/09/12 26023

K

زيايدة

إقليم: بركانعثمان بن عفانإقليم: الناضورابن سينا 1684774903/09/13 28 مريم لخضيرة
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 04668Yبوغريبة

عمالة: مكناسعثمان بن عفانإقليم: الناضوراعزانن 1685245203/09/13 28 نورالدين الهراس
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 03940

G

ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناسعثمان بن عفانإقليم: الناضورإعدادية القصبة 1686475203/09/12 24 سفيان داريجا
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 03940

G

ويسلن )البلدية(

إقليم: سطاتثانوية بن احمد العداديةإقليم: الناضورسلوان 16872201004/09/12 24 غانم القمري
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 26695

R

بن أحمد )البلدية(
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تازةعقبة بن نافعإقليم: الناضوراعزانن 1684781203/09/13 18 فريد الدعنوني
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 16675Zبني لنث

إقليم: تطوانعبد ا كنونإقليم: الناضوربني سدال الجبل 1685267103/09/13 18 بنحدوش يوسف
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25473

M

السحتريين

عمالة: الرباطمعاد بن جبلإقليم: الناضورإعدادية الريف 1691911103/09/13 18 البعشراوي رشيد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01085

D

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

سلوان الجديدة

إقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العداديةإقليم: الناضور 1692434503/09/13 18 محمد اهمو
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 07695

N

أولد سعيد الواد

إقليم: خريبكةالبراكسةإقليم: الناضورمحمد الفاسي 1692741203/09/13 18 العزابي عثمان
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 24657Aلبراكسة

الثانوية العدادية 

النجاح

الثانوية العدادية صفي الدين إقليم: الناضور

الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

1692767103/09/13 18 زكرياء معلش
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوجة 01750

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: الناضوربني نصار 1588403202/09/10 18 رحمة الكرمي
التربية السلمية

03/09/13 24545

D

المنارة )المقاطعة(

إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابيإقليم: الناضورإعدادية تزطوطين 1684649703/09/13 18 احمد مغلي
التربية السلمية

03/09/13 25598Y)دبدو )البلدية

إقليم: تازةفخر الدين الرازيإقليم: الناضورإع ابي بكر الرازي 1544599102/09/09 44 أمينة أبو العيون
التربية التشكيلية

02/09/09إلتحاق بالزوج 16656

D

تازة )البلدية(

إقليم: بركانسيدي محمد بن عبد الرحمنإقليم: الناضورصبرا 1587930602/09/10 36 زكرياء  جيلل
المعلوميات

02/09/10 04658

M

احفير )البلدية(

إقليم: الخميساتعبد ا بن ياسينعمالة: وجدة - أنكادإع. ابن باجة 1262016114/09/02 54 نورا وهبون
التربية التشكيلية

02/10/07 11561

R

الرماني )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصريإقليم: تاوريرتسيدي مخوخ الجديدة 772875116/09/92 101 كريمة سالمي
اللغة العربية

27/09/08إلتحاق بالزوج 18470A)وجدة )البلدية

إقليم: جرسيفابن رشدإقليم: تاوريرتواد زا 1505166205/09/08 20 الرغوي سعيدة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 16661J)جرسيف )البلدية

ثانوية عمر بن جلون إقليم: تاوريرتملقى الويدان

العدادية

إقليم: جرادة 1684756502/09/13 28 غوزالي هدى
اللغة الفرنسية

02/09/13 04799

R

عين بني مطهر 

)البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن باجةإقليم: تاوريرتالزرقطوني 772873116/09/92 124 فاطمة الزهراء موساوي
الجتماعيات

16/09/96أقدمية 20 سنة 04251V)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادإع. القدسإقليم: تاوريرتواد زا 1281679104/09/02 44 العسري لطيفة
الجتماعيات

08/10/09إلتحاق بالزوج 04394A)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرةإقليم: تاوريرتمستكمار 1588274902/09/10 19 سفيان اليحياوي
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 24692

N

وجدة )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: وجدة - أنكادإع. سيدي يحيىإقليم: تاوريرتإدريس الول 692221116/09/80 162 يحي قداوي
الرياضيات

16/09/85أقدمية 20 سنة 04382

M

وجدة )البلدية(

إقليم: تاوريرتالمغرب العربيإقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي 1505125505/09/07 18 سمير قرطيط
الرياضيات

03/09/13 04662S)تاوريرت )البلدية

عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الخالق الطريسإقليم: تاوريرتبدر 1283418101/01/05 70 احمد    صالحي
علوم الحياة 

والرض
05/09/07 04393Z)وجدة )البلدية

إقليم: تاوريرتإدريس الولإقليم: تاوريرتالمغرب العربي 1587783402/09/10 28 الهول نصرالدين
علوم الحياة 

والرض
02/09/13 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

إقليم: الناضورالمسيرةإقليم: تاوريرتبدر 1693256803/09/13 28 بوغرارة جهاد
علوم الحياة 

والرض
19/09/15 12731

M

الناضور )البلدية(

عمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتيإقليم: تاوريرتبدر 1589491202/09/10 18 بقالي هناء
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 02104L)زواغة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي 1692754103/09/13 18 الزكتاوي  خليد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادإع. باستورإقليم: تاوريرتإدريس الول 289424116/09/86 158 يحيى   اجبيلو
التربية السلمية

16/09/86أقدمية 20 سنة 04389V)وجدة )البلدية

إقليم: تاوريرتإدريس الولإقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي 12776071024/09/04 70 بلخير  سرحاني
التربية السلمية

05/09/07 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

إقليم: تاوريرتإدريس الولإقليم: تاوريرتمستكمار 1407883107/09/05 66 وداد سكور
التربية السرية

13/10/05 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن رشدإقليم: تاوريرتالكندي 341921116/09/88 150 محمد شرعي
التربية التشكيلية

16/09/88أقدمية 20 سنة 04260E)وجدة )البلدية

إقليم: تاوريرتالكنديإقليم: تاوريرتابن سينا 1176379106/09/00 40 ميمون بودخيل
التربية التشكيلية

05/09/11 26210

N

العيون سيدي ملوك 

)البلدية(

عمالة: فاسالمام عليإقليم: تاوريرتبدر 1280609127/09/04 82 عبد الحكيم  العيساوي
التربية الموسيقية

27/09/04أقدمية 12 سنة 01971S)أكدال )المقاطعة

إقليم: جرادةإعدادية ابن الهيثمإقليم: تاوريرتبدر 1545410202/09/09 24 ايناو عبد القادر
التكنولوجيا

04/09/12 23656

M

جرادة )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

03

أحمد بن إدريس 

ملولي

إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيعمالة: مكناس 1408252226/10/06 60 البورقادي كريمة
اللغة العربية

26/10/06إلتحاق بالزوج 26735Jعين الشقف

المنظمة العلوية 

لرعاية المكفوفين

ثانوية علل بن عبد ا عمالة: مكناس

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1542926512/06/09 58 طريقى عبد العالي
اللغة العربية

12/06/09 07696Pسيدي عيسى بن علي

عمالة: الصخيرات موحى احمو الزيانيعمالة: مكناسالبساتين

 - تمارة

1448214605/09/07 56 نوال فجلوي
اللغة السبانية

15/10/07إلتحاق بالزوج 01387

G

مرس الخير

عمالة: فاس عبد الهادي التازيعمالة: مكناسمحمد عبده 217869116/09/86 140 محمد جاي
الجتماعيات

16/09/88أقدمية 20 سنة 01920L)أكدال )المقاطعة

إقليم: آسفيمولي يوسفعمالة: مكناسأحمد بن علي باسو 1691862103/09/13 18 عليوي حسناء
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 13981

W

آسفي )البلدية(

أمشيوط سلم بن 

بوشتى

إقليم: الجديدةثانوية المصب العداديةعمالة: مكناس 694146316/09/80 116 الفاتحي المحجوب
الرياضيات

16/09/94أقدمية 20 سنة 25458

W

أزمور )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادإع. الوحدةعمالة: مكناسعثمان بن عفان 772919116/09/92 120 خديجة فكرود
الفيزياء والكيمياء

16/09/97أقدمية 20 سنة 04384P)وجدة )البلدية

عمالة: مكناسالسعادةعمالة: مكناسخيبر 1447911105/09/07 54 نادية ايت واحمان
الفيزياء والكيمياء

05/09/07 19541P)مكناس )البلدية

أحمد بن إدريس 

ملولي

عمالة: مكناسسيدي بوزكريعمالة: مكناس 1685268403/09/13 18 فاطمة آيت بن الحاج
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26186

M

مكناس )البلدية(

المنظمة العلوية 

لرعاية المكفوفين

ثانوية احمد الحنصالي عمالة: مكناس

العدادية

إقليم: بني ملل 1542928112/06/09 58 الزين الحبيب
التربية السلمية

12/06/09 07673P)بني ملل )البلدية

عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراحعمالة: مكناسأحمد بن علي باسو 1692841603/09/13 28 حورية الخالدي
التربية السلمية

03/09/13 22748A)زواغة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات ابن بطوطةعمالة: مكناسصلح الدين اليوبي

 - تمارة

55215116/09/94 116 نعيمة لغزار
التربية السرية

16/09/15أقدمية 20 سنة 01380Z)تمارة )البلدية

عمالة: مكناسالمام عليعمالة: مكناسخيبر 1176905106/09/00 76 هشام بولع
التربية التشكيلية

06/09/04أقدمية 12 سنة 03954X)مكناس )البلدية

عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابيعمالة: مكناسالمام علي

سيدي البرنوصي

375886117/09/90 54 عبد السلم البرنوصي
التربية التشكيلية

04/09/12 01747Y سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

إقليم: صفرومولي علي الشريفإقليم: بولمانملوية 1124372116/09/98 102 رشيدة احبيش
اللغة العربية

16/09/98إلتحاق بالزوج 02437Y)صفرو )البلدية

إقليم: بركانابن رشدإقليم: بولمانمحمد السادس 1233559110/09/01 61 بشرى  رايس
اللغة العربية

18/10/06إلتحاق بالزوج 04654

H

بركان )البلدية(

إقليم: جرادةإعدادية عبد الكريم الخطابيإقليم: بولمانالنصر 15891851002/09/10 36 شهرزاد درويش
اللغة العربية

02/09/10 24117

N

عين بني مطهر 

)البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: صفرواعدادية موحى وحو الزيانيإقليم: بولمان3مارس 1693303103/09/13 18 توفيق الناير
اللغة العربية

03/09/13 26543Aالعنوصر

إقليم: صفرومولي علي الشريفإقليم: بولمانالقاضي عياض 367977116/09/89 136 نجيب  لحبـيلي
اللغة الفرنسية

14/09/13أقدمية 20 سنة 02437Y)صفرو )البلدية

إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: بولمانالنصر 1686428104/09/12 20 إبراهيمي سناء
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 22910

B

تزكان

المرس-ملحقة 

إعدادية الشريف 

إقليم: صفروعائشة أم المؤمنينإقليم: بولمان 1750180202/09/14 14 كوثر الحاضي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 25572V)صفرو )البلدية

إقليم: صفرواعدادية  فاطمة الفهريةإقليم: بولمان3مارس 1587871102/09/10 13 ايمان الضعيف
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 25024Z)رباط الخير )البلدية

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: بولمانالنصر

تاشفين

إقليم: مولي يعقوب 1408344706/09/06 44 عمر الفضلي
اللغة النجليزية

02/09/09إلتحاق بالزوجة 25975

H

عين بوعلي

إقليم: القنيطرةأحمد المنصور الذهبيإقليم: بولمانصلح الدين اليوبي 1687908904/09/12 34 امال حومة
اللغة النجليزية

04/09/12 25884Jوادي المخازن

إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمةإقليم: بولمانموسى بن نصير 16931921203/09/13 28 أحمد كصاب
اللغة النجليزية

03/09/13 11566

W

براشوة

عمالة: مكناسالمام مالكإقليم: بولمانمحمد السادس 1447570105/09/07 64 حسن مسعودي
الجتماعيات

05/09/07 04097

C

مكناس )البلدية(

إقليم: صفرووادي الذهبإقليم: بولمانالقاضي عياض 1447568105/09/07 58 زكرياء محمودي
الجتماعيات

02/09/10 02438Z)صفرو )البلدية

إقليم: ميدلتمزيزلإقليم: بولمانالنصر 1598316305/09/11 30 حميد أقجعي
الجتماعيات

05/09/11 25498Pامزيزل

إقليم: صفروإعدادية صنهاجةإقليم: بولمانصلح الدين اليوبي 1177287206/09/00 98 عيسى بوعسيل
الرياضيات

06/09/01أقدمية 12 سنة 26075S سيدي يوسف بن

أحمد

إقليم: صفرواعدادية موحى وحو الزيانيإقليم: بولمان3مارس 55257316/09/94 94 تانتان الشريف
الرياضيات

04/09/02أقدمية 12 سنة 26543Aالعنوصر

إقليم: صفروأبو سالم العياشيإقليم: بولمان3مارس 1447763505/09/07 54 بهو فاطمة
الرياضيات

05/09/07 02452Pعين الشكاك

إقليم: صفرووادي الذهبإقليم: بولمانسيدي بوطيب 243171116/09/85 46 فاطمة ديدي
الرياضيات

14/10/11إلتحاق بالزوج 02438Z)صفرو )البلدية

عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: بولمانبولمان المختلطة 1688282104/09/12 34 إيمان مرجاع
التكنولوجيا

04/09/12 02061P جنان الورد

)المقاطعة(

عمالة: المضيق - ابن رشدإقليم: بولمانموسى بن نصير

الفنيدق

1685051503/09/13 28 كمال بوهلل
الرياضيات

03/09/13 26409E)مرتيل )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: بولمانمحمد السادس 1692337703/09/13 28 المعروفي حنا ن
الرياضيات

03/09/13 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

إقليم: صفرواعدادية  فاطمة الفهريةإقليم: بولمان2اكتوبر 1686160904/09/12 24 كريم الغالية
الرياضيات

04/09/12 25024Z)رباط الخير )البلدية

عمالة: طنجة - الزمخشريإقليم: بولمانالخوارزمي

أصيل

1685219103/09/13 18 عزيزة مضري
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 15167

K

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

إقليم: الفقيه بن ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: بولمانملوية

صالح

1749987102/09/14 12 محمد اخو
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 07687Eأحد بوموسى

إقليم: سطاتالثانوية العدادية العروسيةإقليم: بولمانالخوارزمي 1684934703/09/13 28 عبد اللطيف باغير
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 14619P)سطات )البلدية

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: بولمانمحمد السادس

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1686168404/09/12 25 عا بد فا طمة الزهرة
علوم الحياة 

والرض
04/09/12إلتحاق بالزوج 07696Pسيدي عيسى بن علي

إقليم: سيدي سليمانعمر بن الخطابإقليم: بولمانالمسيرة الخضراء 1685162403/09/13 18 سناء شرك
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 11185

G

سيدي سليمان 

)البلدية(

إقليم: تنغيرثإ.واكليمإقليم: بولمانالمسيرة الخضراء 1685169403/09/13 18 سهام الكردودي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 24854Pواكليم

ثانوية عمر بن الخطاب إقليم: بولمانالخوارزمي

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1692120703/09/13 18 رشيد الغابي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 07712

G

برادية

المركب التربوي المندمج إقليم: بولمانمحمد السادس

بوشان

إقليم: الرحامنة 1692380603/09/13 18 أيتحدوش عبد الحكيم
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25660

R

بوشان

ثانوية 18 ماي 

العدادية

إقليم: صفرووادي الذهبإقليم: بولمان 1693264103/09/13 18 لطيفة محبوبي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 02438Z)صفرو )البلدية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: بولمان2اكتوبر

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1692757103/09/13 18 حداوي سعيد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوجة 09345

G

العطاوية )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: بولمانابن طفيل

أصيل

1684732103/09/13 18 حسناء طونيو
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

المرس-ملحقة 

إعدادية الشريف 

إقليم: آسفيبئر انزرانإقليم: بولمان 1751592202/09/14 12 مريم العبدي
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوج 13983Y)آسفي )البلدية

عمالة: مكناسالزهراويإقليم: الحاجبيعقوب المنصور 342895116/09/88 150 بنموسى علل
اللغة العربية

16/09/88أقدمية 20 سنة 03930

W

مكناس )البلدية(

عمالة: فاسحمان الفطواكيإقليم: الحاجبطارق ابن زياد 1123803316/09/98 34 المجتهد حياة
اللغة العربية

02/09/13 02252X)زواغة )المقاطعة

عمالة: مكناسالبساتينإقليم: الحاجبابن بطوطة 329538116/09/88 146 عبد الواحد بلكاس
اللغة الفرنسية

26/09/89أقدمية 20 سنة 03935

B

مكناس )البلدية(
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عمالة: وجدة - أنكادإع. البكريإقليم: الحاجبابن خلدون 738109116/09/93 108 برفيع نعيمة
اللغة الفرنسية

16/10/96أقدمية 20 سنة 04388

U

وجدة )البلدية(

إقليم: تازةعلل الفاسيإقليم: الحاجبطارق ابن زياد 1309502105/09/03 38 احتي حسن
اللغة النجليزية

02/09/13إلتحاق بالزوجة 16654

B

تازة )البلدية(

إقليم: ميدلتإعدادية مولي يوسفإقليم: الحاجبابن رشد 1240705106/09/01 54 يطو وجعو
الجتماعيات

02/09/10 11966F)ميدلت )البلدية

عمالة: مكناسمولي حفيظإقليم: الحاجبمولي علي الشريف 342968116/09/88 150 عبد ا بن مينة
الرياضيات

16/09/88أقدمية 20 سنة 03927T)مكناس )البلدية

عمالة: مكناسالمام عليإقليم: الحاجبيعقوب المنصور 1598395105/09/11 14 كنبدار فاطمة
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 03954X)مكناس )البلدية

عمالة: مكناسابن حزمإقليم: الحاجبابن اجروم 1505418105/09/08 20 غزلن بنسعيد
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 23880F)مكناس )البلدية

عمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتيإقليم: الحاجبطارق ابن زياد 1447927205/09/07 54 الوردي عبد الغفور
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 02104L)زواغة )المقاطعة

إقليم: الحاجبطارق ابن زيادإقليم: الحاجبعمر ابن الخطاب 1692430103/09/13 32 خالد كزناين
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 24743

U

عين تاوجطات 

)البلدية(

عمالة: مكناسجابر بن حيانإقليم: الحاجبابن خلدون 347252116/09/88 74 عبد الرحمان حمامة
التربية السلمية

20/09/10 04080J)مكناس )البلدية

عمالة: فاسلحسن اليوسيإقليم: الحاجبابن بطوطة 341766116/09/88 143 عبد الكريم ادويشي
التربية البدنية

16/09/88إلتحاق بالزوجة 25574X)سايس )المقاطعة

عمالة: فاسأبي العباس السبتيعمالة: فاسعلل بن عبدا 885439221/09/87 140 فوزية اليوبي
اللغة العربية

29/09/89أقدمية 20 سنة 01975

W

المشور فاس الجديد 

)البلدية(

عمالة: طنجة - إعدادية اجزنايةعمالة: فاسعبد القادر الفاسي

أصيل

1693328303/09/13 18 وداد الزهري
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 15336

U

كزناية )البلدية(

عمالة: فاسالقدسعمالة: فاسقاسم أمين 893339116/09/89 136 فوزية مجهدي
اللغة الفرنسية

16/09/89أقدمية 20 سنة 01967

M

أكدال )المقاطعة(

لسان الدين بن 

الخطيب

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليدعمالة: فاس

الحسني

1408171107/09/05 28 الليموني سعد
اللغة الفرنسية

03/09/13 25768

H

الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: آسفيالحنصاليعمالة: فاسعبد ا بن ياسين 1409230106/09/06 14 فاطمة المرابط الرياني
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 13982X)آسفي )البلدية

عمالة: فاسالزهــــــورعمالة: فاسالمختار السوسي 298387116/09/86 110 إدريس قربال
الجتماعيات

16/09/97أقدمية 12 سنة 18668

R

سايس )المقاطعة(

إقليم: صفرووادي الذهبعمالة: فاسالزهــــــور 877306116/09/85 102 فاطمة الزهراء البوزيدي
الجتماعيات

16/09/00أقدمية 12 سنة 02438Z)صفرو )البلدية
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عمالة: فاسالفقيه التاوديعمالة: فاسعبد القادر الفاسي 178877217/09/84 100 محمد العلوي السماعيلي
الجتماعيات

16/09/98أقدمية 12 سنة 24499

D

سايس )المقاطعة(

إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيعمالة: فاسجابر بن حيان 364350216/09/89 68 الحسن خربوش
الجتماعيات

21/10/06 26735Jعين الشقف

عمالة: فاسسيدي جواد الصقليعمالة: فاسعبد المالك السعدي 1505044105/09/08 40 لحلو فاطمة
الجتماعيات

05/09/10 02244

N

المرينيين )المقاطعة(

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةعمالة: فاسالمغرب العربي

باها

1447547105/09/07 38 أسية العزوزي
الجتماعيات

02/09/10إلتحاق بالزوج 25270Sواد الصفا

عمالة: الصخيرات سيدي المدني بلحسنيعمالة: فاسأم سلمة بنات

 - تمارة

1589557102/09/10 24 بوشرى بوعزوز
الجتماعيات

03/09/13 23101J)عين العودة )البلدية

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

إقليم: وادي الذهباعدادية الحي الجديدعمالة: فاس 859645116/09/84 124 مليكة قوريبشي
الرياضيات

16/09/92أقدمية 20 سنة 13528

D

الداخلة )البلدية(

عمالة: فاس عبد الهادي التازيعمالة: فاسقاسم أمين 968673117/09/84 116 امال بوزيد
علوم الحياة 

والرض
16/09/94أقدمية 20 سنة 01920L)أكدال )المقاطعة

عمالة: فاسالمام عليعمالة: فاسالمل 147575117/09/84 70 عبد العالي غياتي ابن زياد
علوم الحياة 

والرض
07/09/06 01971S)أكدال )المقاطعة

عمالة: فاسالطلسعمالة: فاسالنسيم 1233132110/09/01 54 نجية الوردي
علوم الحياة 

والرض
05/09/07 01972T)أكدال )المقاطعة

عمالة: فاسابن عشيرعمالة: فاسجابر بن حيان 988438316/09/93 24 حشلف فاتيحة
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 22747Z)زواغة )المقاطعة

إقليم: صفروطارق بن زيادعمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراح 210577117/09/84 122 مصطفى دهده
الفيزياء والكيمياء

16/09/95أقدمية 20 سنة 02451

N

راس تابودة

إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيعمالة: فاسالوحدة 176410223/10/84 98 الحجاجي عزالدين
الفيزياء والكيمياء

16/09/99أقدمية 12 سنة 26735Jعين الشقف

مؤسسة محمد الخامس لنقاد عمالة: فاسعلل بن عبدا

الضرير

عمالة: فاس 1176758112/09/00 94 نورالدين الفطح
الفيزياء والكيمياء

07/09/02أقدمية 12 سنة 23726

N

سايس )المقاطعة(

إقليم: العيونالحسن الولعمالة: فاسالنسيم 372662117/09/90 92 ادريس اليوبي
الفيزياء والكيمياء

05/09/07 06466

C

العيون )البلدية(

عمالة: فاسالحسن بنشقرونعمالة: فاسعين بيضة 56905116/09/94 70 محمد بوركيبة
الفيزياء والكيمياء

04/10/11 01977Y)سايس )المقاطعة

عمالة: فاسالوفاقعمالة: فاسالمغرب العربي 1684610103/09/13 18 مسيرة حميمو
التربية السلمية

03/09/13 23863

M

زواغة )المقاطعة(

إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية زيادعمالة: فاسأبي العباس السبتي 1279342107/09/04 82 نعيمة عنان
التربية السرية

07/09/04أقدمية 12 سنة 07847

D

بنسليمان )البلدية(
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الثانوية العدادية محمد عمالة: فاسعلل بن عبدا

الزرقطوني

إقليم: مولي يعقوب 1232924120/09/01 78 غزلن شيخي
التربية السرية

05/09/03أقدمية 12 سنة 02254Zعين الشقف

إقليم: بولمانثانوية 18 ماي العداديةعمالة: فاسالقدس 1597684105/09/11 12 رجاء المطاعي
التربية التشكيلية

02/09/14إلتحاق بالزوج 23664

W

ميسور )البلدية(

الثانوية العدادية الطلس إقليم: إفرانبن الصميم

الكبير

إقليم: الحوز 1123744316/09/98 30 عبد اللطيف   توبي
اللغة العربية

05/09/11 20937

G

أسني

عمالة: مكناسالملإقليم: إفرانابن سينا 1588477502/09/10 25 ماني  ماجدة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 22645

N

ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناسالياسمينإقليم: إفرانالفارابي 1447204605/09/07 56 لكليب سكينة
اللغة الفرنسية

05/09/07إلتحاق بالزوج 24763

R

ويسلن )البلدية(

عمالة: فاسالحسن بنشقرونإقليم: إفرانالرز 306792116/09/87 144 عبد الرحيم الزغبة
الرياضيات

16/09/87أقدمية 20 سنة 01977Y)سايس )المقاطعة

عمالة: مكناسعلل بن عبد اإقليم: إفرانالطلس 296502116/09/86 120 أعويش حسن
الرياضيات

16/09/93أقدمية 20 سنة 03928

U

مكناس )البلدية(

إقليم: صفروالشريف الدريسيإقليم: إفرانضاية عوا 1113453116/09/97 58 سعيد جبار
الرياضيات

01/09/10 23570

U

إيموزار كندر 

)البلدية(

إقليم: ميدلتإعدادية مولي يوسفإقليم: إفرانعمر بن عبد العزيز 1447599105/09/07 46 ايكو خاليد
الرياضيات

02/09/10 11966F)ميدلت )البلدية

إقليم: إفرانضاية عواإقليم: إفرانعمر بن عبد العزيز 151712117/09/84 18 محفوظ عبد العزيز
الرياضيات

16/09/13 24740

R

ضاية عوا

إقليم: القنيطرةالخوةإقليم: إفرانالفارابي 1408786506/09/06 44 الصالحي   فاطمة
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 23809

D

عامر السفلية

عمالة: مكناسالزيتونإقليم: إفراناعدادية المل 1261380604/09/02 40 عبد الحق بويحياوي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 21539Lالدخيسة

عمالة: فاسلحسن اليوسيإقليم: إفرانالفارابي 1277322407/09/04 40 اورحو لحسن
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 25574X)سايس )المقاطعة

إقليم: آسفيمولي رشيدإقليم: إفراناعدادية المل 1504638605/09/08 50 لقبيب جمال
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 13994

K

جماعة سحيم 

)البلدية(

إقليم: ميدلتابي سليم العياشيإقليم: إفرانعمر بن عبد العزيز 1550994201/01/10 30 عسو أحاحو
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 09838T)الريش )البلدية

إقليم: الحاجبابن خلدونإقليم: إفرانضاية عوا 1589485102/09/10 28 اكنوز خالد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 04226T)الحاجب )البلدية

عمالة: مراكشالثانوية العدادية القدسإقليم: إفرانالرز 1692422103/09/13 28 نادية العسعاسي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 02629

G

المنارة )المقاطعة(
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عمالة: مكناسالمنصورإقليم: إفرانعمر بن عبد العزيز 1588019302/09/10 18 امعطر مروان
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25495L)مكناس )البلدية

إقليم: سيدي بنورثانوية البارودي العداديةإقليم: إفرانالحسن الثاني 14083861206/09/06 46 جمال ألمو
المعلوميات

02/09/10 08719

B

بني هلل

إقليم: صفروإعدادية الرفايفإقليم: صفروعين الشفاء 1309663118/09/03 38 لبنى التاقي
اللغة العربية

24/10/11 26074

R

صفرو )البلدية(

إقليم: إفرانبن الصميمإقليم: صفروعمر بن الخطاب 1751111302/09/14 14 رزوكي تورية
اللغة العربية

03/09/14إلتحاق بالزوج 25492

H

بن صميم

إقليم: إفرانضاية عواإقليم: صفروأبو سالم العياشي 1308842117/09/03 78 عبد الله الغزواني
اللغة النجليزية

17/09/03أقدمية 12 سنة 24740

R

ضاية عوا

عمالة: فاسعين بيضةإقليم: صفروبنصفار 1408752106/09/06 36 رشيدة اخريفي
اللغة السبانية

02/09/10إلتحاق بالزوج 22676Xعين البيضاء

عمالة: فاسالقدسإقليم: صفروطارق بن زياد 279679116/09/85 132 محمد بن كيران
الجتماعيات

16/09/90أقدمية 20 سنة 01967

M

أكدال )المقاطعة(

اعدادية  فاطمة 

الفهرية

إقليم: صفروبنصفارإقليم: صفرو 1408149307/09/05 42 كمون نجلء
الجتماعيات

02/09/09 19719

H

صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو اعدلدية 6 نونبرإقليم: صفروعمر بن الخطاب 988432116/09/93 76 اشريقي حميد
الرياضيات

07/09/05 20024Pعين تمكناي

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: صفروبئر طمطم

تاشفين

إقليم: مولي يعقوب 1261593704/09/02 18 يونس المخفي
الرياضيات

03/09/13 25975

H

عين بوعلي

إقليم: صفرووادي الذهبإقليم: صفرولل سكينة 1124004116/09/98 96 بريطل خديجة
علوم الحياة 

والرض
16/09/99أقدمية 12 سنة 02438Z)صفرو )البلدية

عمالة: فاسعبد ا بن ياسينإقليم: صفرومولي ادريس الكبر 1277841207/09/04 46 محمد عابدي
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 02248T)زواغة )المقاطعة

إقليم: صفروابن الياسمينإقليم: صفرومولي ادريس الكبر 1261623114/09/02 36 بشرى الوردي
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 02440

B

المنزل )البلدية(

عمالة: سل المجدإقليم: صفروعمر بن الخطاب 1686487104/09/12 24 نجاة خباش
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 25318

U

تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل المحيطإقليم: صفروطارق بن زياد 1684787103/09/13 18 الوزاني الشاهدي كوثر
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 25860

H

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

ثانوية تازوطة 

العدادية

عمالة: الرباطسيدي المدني بلحسنيإقليم: صفرو 1686472104/09/12 17 فدوى الصنهاجي لويزي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 01111

G

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

إقليم: صفرومولي علي الشريفإقليم: صفروعين الشفاء 1270140104/09/02 60 أونزو ربيعة
التربية السلمية

06/09/06 02437Y)صفرو )البلدية
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جماعة التعيين

إقليم: صفرواعدادية  اغبالو اقورارإقليم: صفرو اعدلدية 6 نونبر 344841116/09/88 96 غديوي إدريس
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 12 سنة 24837

W

اغبالو اقورار

الثانوية العدادية محمد إقليم: صفروطارق بن زياد

الزرقطوني

إقليم: مولي يعقوب 1407927310/10/05 66 مونية الزيتوني
التربية السرية

10/10/05 02254Zعين الشقف

عمالة: المضيق - عبد الكريم الخطابيإقليم: صفروعمر بن الخطاب

الفنيدق

1596970305/09/11 30 الصبري ليلى
التربية السرية

05/09/11 21023A)الفنيدق )البلدية

إقليم: فحص - القصر الصغيرإقليم: صفرو اعدلدية 6 نونبر

انجرة

1589299102/09/10 36 فاطمة علمي مرنيسي
التكنولوجيا

02/09/10إلتحاق بالزوج 24963

H

القصر الصغير

م/م زهير بن ابي 

سلمى

إقليم: الحاجبيعقوب المنصورإقليم: تاونات 1283321601/01/02 88 فاطمة ايت جبار
اللغة العربية

01/01/02أقدمية 12 سنة 04232Z)اكوراي )البلدية

ثانوية اولد عياد 

العدادية

عمالة: فاسبدرإقليم: تاونات 748369516/09/93 74 رابحي محمد
اللغة العربية

16/09/05 18499

G

زواغة )المقاطعة(

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

عمالة: المضيق - ابن بطوطةإقليم: تاونات

الفنيدق

1233047106/09/01 72 محمد الكوط
اللغة العربية

07/09/04أقدمية 12 سنة 05671

N

المضيق )البلدية(

ثانوية 16 نوفمبر 

العدادية

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: تاونات

تاشفين

إقليم: مولي يعقوب 1283400401/01/05 64 مصطفى الوارتي
اللغة العربية

03/09/13 25975

H

عين بوعلي

ثانوية  بوعروس 

العدادية

عمالة: فاسالجواهرإقليم: تاونات 1278019701/10/04 54 بشرى حمان
اللغة العربية

03/09/13 25834E)زواغة )المقاطعة

ثانوية أنوال 

العدادية

إقليم: صفرومحمد السادسإقليم: تاونات 1447488105/09/07 54 لمياء العبويي
اللغة العربية

05/09/07 02448

K

إيموزار كندر 

)البلدية(

ثانوية 11 يناير 

العدادية

إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية عين اإقليم: تاونات 1309158405/09/03 52 وأم هللي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 02253Yسبع رواضي

ثانوية 16 نوفمبر 

العدادية

إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابيإقليم: تاونات 16870901304/09/12 34 قاضي صفاء
اللغة العربية

04/09/12 25598Y)دبدو )البلدية

ثانوية سيدي يحيى 

بني زروال العدادية

إقليم: الخميساتتيفلتإقليم: تاونات 1685096803/09/13 28 بنحميدو هشام
اللغة العربية

03/09/13 26749Z)تيفلت )البلدية

ثانوية أنوال 

العدادية

إقليم: برشيدالثانوية العدادية الشاطئإقليم: تاونات 1692022403/09/13 28 يوسف وراق
اللغة العربية

03/09/13 22355Y سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

ثانوية الرتبة 

العدادية

إقليم: خريبكةأحمد أمينإقليم: تاونات 1692789103/09/13 28 نور الدين حمزاوي
اللغة العربية

03/09/13 22885Zبني زرنتل

ثانوية  تبودة  

العدادية

إقليم: فحص - الجوامعةإقليم: تاونات

انجرة

1692953103/09/13 28 محمد شقور
اللغة العربية

03/09/13 25253Yاجوامعة

ثانوية عبد العزيز 

الفشتالي العدادية

عمالة مقاطعات الفارابيإقليم: تاونات

مولي رشيد

1692977103/09/13 28 بسام سعدية
اللغة العربية

03/09/13 01855

R

مولي رشيد 

)المقاطعة(
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م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

عمالة مقاطعات عبد ا إبراهيمإقليم: تاونات

سيدي البرنوصي

1693042103/09/13 28 فتاح طارق
اللغة العربية

03/09/13 24176

C

سيدي مومن 

)المقاطعة(

إقليم: صفروأبو سالم العياشيإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 1693305603/09/13 28 خديجة ابو الصبر
اللغة العربية

03/09/13 02452Pعين الشكاك

ثانوية  بوعروس 

العدادية

إقليم: صفروأبو سالم العياشيإقليم: تاونات 1597063605/09/11 26 بثينة القبي
اللغة العربية

03/09/13 02452Pعين الشكاك

ثانوية الجبابرة 

العدادية

إقليم: تازةعقبة بن نافعإقليم: تاونات 1597764505/09/11 26 فاطمة المرابط
اللغة العربية

01/09/13 16675Zبني لنث

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

عمالة: مكناسالياسمينإقليم: تاونات 1687081204/09/12 25 نسيبة  المومني
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 24763

R

ويسلن )البلدية(

ثانوية خللفة 

العدادية

عمالة: فاسمولي ادريس الولإقليم: تاونات 1686390304/09/12 24 شعرة رشيدة
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 02251

W

زواغة )المقاطعة(

ثانوية 16 نوفمبر 

العدادية

إقليم: القنيطرةإمام  مسلمإقليم: تاونات 16851051203/09/13 18 وسام البراهيمي
اللغة العربية

03/09/13 23810Eقرية بن عودة

ثانوية بوعادل 

العدادية

إقليم: القنيطرةسبوإقليم: تاونات 1693056303/09/13 18 السطي ادريس
اللغة العربية

03/09/13 23812

G

سوق ثلثاء الغرب

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية 30 يوليوزإقليم: تاونات 1719458203/09/13 18 طارق أبو فاضل
اللغة العربية

03/09/13 23699J)الشماعية )البلدية

ثانوية بوهودة 

العدادية

عمالة: مكناسخيبرإقليم: تاونات 1751493902/09/14 12 الوادي زهور
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 03938E مولي ادريس

زرهون )البلدية(

ثانوية 11 يناير 

العدادية

عمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتيإقليم: تاونات 304865116/09/86 158 احمد كرزازي
اللغة الفرنسية

16/09/86أقدمية 20 سنة 02104L)زواغة )المقاطعة

ثانوية القدس 

العدادية

مؤسسة محمد الخامس لنقاد إقليم: تاونات

الضرير

عمالة: فاس 896025117/09/90 120 سهام الغيام
اللغة الفرنسية

23/09/94أقدمية 20 سنة 23726

N

سايس )المقاطعة(

ثانوية سيدي محمد 

المغراوي العدادية

عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: تاونات 789757116/09/92 104 وفاء المهدي
اللغة الفرنسية

06/09/02إلتحاق بالزوج 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية البيبان 

العدادية

إقليم: تاوريرتالزرقطونيإقليم: تاونات 1281262307/09/04 72 العمراني اسية
اللغة الفرنسية

07/09/04أقدمية 12 سنة 04667X العيون سيدي ملوك

)البلدية(

ثانوية المسيرة 

العدادية

عمالة: فاسعبدالكريم الداوديإقليم: تاونات 1182433215/11/01 65 عبد القادر السديري
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 01968

N

أكدال )المقاطعة(

ثانوية المولى عبد 

العزيز العدادية

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاونات

عبد ا

إقليم: مولي يعقوب 1279594407/09/04 48 عزيزة لمسيح
اللغة الفرنسية

26/09/11 02255Aالوادين

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونةإقليم: تاونات 16862301204/09/12 34 مريم  البداوي
اللغة الفرنسية

04/09/12 25977

K

أولد ميمون
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01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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للتعيين

ت.التعيين 
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جماعة التعيين

ثانوية عبد العزيز 

الفشتالي العدادية

عمالة: سل الياسمينإقليم: تاونات 1686508504/09/12 34 سناء جبة
اللغة الفرنسية

04/09/12 26622Lعامر

ثانوية 11 يناير 

العدادية

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: تاونات

تاشفين

إقليم: مولي يعقوب 1504643605/09/08 27 العبوش مها صفاء
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25975

H

عين بوعلي

ثانوية المولى عبد 

العزيز العدادية

عمالة: فاسالمام البخاريإقليم: تاونات 1597085605/09/11 27 سمية هينون
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 02250V)زواغة )المقاطعة

ثانوية أنوال 

العدادية

إقليم: مديونةيوسف ابن تاشفينإقليم: تاونات 1687122304/09/12 24 عبد الله نضيفي
اللغة الفرنسية

04/09/12 25350

D

الهراويين )البلدية(

ثانوية أنوال 

العدادية

الثانوية التأهيلية محمد بن إقليم: تاونات

عبد الكريم الخطابي

إقليم: بنسليمان 16877731104/09/12 24 نبيل مرجان
اللغة الفرنسية

04/09/12 07856

N

مليلة

ثانوية 2 مارس 

العدادية

عمالة: فاسالوفاقإقليم: تاونات 1693226203/09/13 20 إكرام براطي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 23863

M

زواغة )المقاطعة(

ثانوية فناسة 

العدادية

إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: تاونات 1447213905/09/07 18 اتسومي عزيز
اللغة الفرنسية

03/09/13 15931

R

قرية با محمد 

)البلدية(

ثانوية اولد داود 

العدادية

إقليم: الخميسات20غشتإقليم: تاونات 1589075102/09/10 18 بنهراك فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

03/09/13 11565Vأيت يدين

ثانوية خللفة 

العدادية

عمالة: سلالمام مالكإقليم: تاونات 16851421303/09/13 18 نرجس بوزيد
اللغة الفرنسية

03/09/13 01289A)حصين )المقاطعة

ثانوية عبد العزيز 

الفشتالي العدادية

إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونةإقليم: تاونات 1693232403/09/13 18 العامري الدريسية
اللغة الفرنسية

03/09/13 25977

K

أولد ميمون

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

عمالة: فاسلسان الدين بن الخطيبإقليم: تاونات 1750036502/09/14 14 خديجة الرحوتي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 02242L)المرينيين )المقاطعة

ثانوية تامضيت 

العدادية

الثانوية العدادية علل إقليم: تاونات

الوديي

إقليم: مولي يعقوب 17504121202/09/14 14 الحسنية يملحي علمي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 24310Yسبت لوداية

ثانوية 16 نوفمبر 

العدادية

إقليم: صفروبنصفارإقليم: تاونات 1751123102/09/14 14 فطومة العاجل
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 19719

H

صفرو )البلدية(

ثانوية 16 نوفمبر 

العدادية

إقليم: صفرووادي الذهبإقليم: تاونات 1751124802/09/14 13 هند القادري
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 02438Z)صفرو )البلدية

ثانوية القدس 

العدادية

إقليم: تطوانابن البيطارإقليم: تاونات 1281224224/09/04 74 زكرياء الفضيلي
اللغة النجليزية

24/09/04إلتحاق بالزوجة 26398T)تطوان )البلدية

ثانوية الجبابرة 

العدادية

عمالة: المضيق - المسيرة الخضراءإقليم: تاونات

الفنيدق

1545155302/09/09 43 فاطمة بندودة
اللغة النجليزية

02/09/09إلتحاق بالزوج 26296

G

المضيق )البلدية(

ثانوية  تبودة  

العدادية

إقليم: الحسيمةاساكنإقليم: تاونات 16846131103/09/13 28 بنهادي عبدالكريم
اللغة النجليزية

03/09/13 06822Pاساكن
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية ناوور العداديةإقليم: تاونات 16931641103/09/13 28 محمد بابوي
اللغة النجليزية

03/09/13 26195Xناوور

ثانوية سيدي يحيى 

بني زروال العدادية

إقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: تاونات 1685995404/09/12 24 سعيد أبريل
اللغة النجليزية

04/09/12 24887A)تاونات )البلدية

ثانوية اولد داود 

العدادية

عمالة: مكناسالرياضإقليم: تاونات 1283401101/01/02 80 المصطفى حلمون
الجتماعيات

02/09/10 04083

M

مكناس )البلدية(

ثانوية المولى عبد 

العزيز العدادية

عمالة: مكناسمحمد بن عبد اإقليم: تاونات 1240598406/09/01 64 محمد الصديق ابخار
الجتماعيات

06/10/08 04082L)مكناس )البلدية

ثانوية القدس 

العدادية

إقليم: صفروالمام عليإقليم: تاونات 1505016205/09/08 46 محمد البزياني
الجتماعيات

05/09/11 23569T)البهاليل )البلدية

ثانوية عين معطوف 

العدادية

إقليم: تازةالمجدإقليم: تاونات 1597785105/09/11 40 برشان فاطمة
الجتماعيات

05/09/11 16664

M

تاهلة )البلدية(

ثانوية المام علي 

العدادية

إقليم: جرسيف      11ينايرإقليم: تاونات 1686928104/09/12 34 أينان اسمهان
الجتماعيات

04/09/12 16662

K

جرسيف )البلدية(

ثانوية الولجة 

العدادية

عمالة: فاسإبن البناءإقليم: تاونات 1597783105/09/11 31 فاطمة اوراغ
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوج 01976X)سايس )المقاطعة

 ثانوية الغوازي 

العدادية

إقليم: القنيطرةابن خلدونإقليم: تاونات 1597801105/09/11 30 نادية المعتوكي
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوج 11177Y)القنيطرة )البلدية

ثانوية سيدي محمد 

المغراوي العدادية

إقليم: جرسيفالجاحظإقليم: تاونات 1684628403/09/13 28 اسليماني محمد
الجتماعيات

03/09/13 16669Tصاكة

ثانوية سلس 

العدادية

إقليم: العرائشثانوية العوامرة العداديةإقليم: تاونات 1686931204/09/12 24 سميرة بهدار
الجتماعيات

04/09/12 05986Fالعوامرة

ثانوية  تبودة  

العدادية

إقليم: الناضورتاويمةإقليم: تاونات 1686943604/09/12 24 الحبشي اسماعيل
الجتماعيات

04/09/12 21549X)الناضور )البلدية

ثانوية عبد العزيز 

الفشتالي العدادية

عمالة: مراكشالثانوية العدادية النهضةإقليم: تاونات 1686945104/09/12 24 أمل الهلوي
الجتماعيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 23072

C

المنارة )المقاطعة(

ثانوية أنوال 

العدادية

إقليم: صفرو اعدلدية 6 نونبرإقليم: تاونات 1588380302/09/10 18 محمد نقاش
الجتماعيات

02/09/13 20024Pعين تمكناي

ثانوية سيدي يحيى 

بني زروال العدادية

ثانوية المغرب الجديد إقليم: تاونات

العدادية

إقليم: العرائش 1684635103/09/13 18 شريط سناء
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 25819

N

العرائش )البلدية(

ثانوية المام علي 

العدادية

عمالة: فاسالمام عليإقليم: تاونات 281470116/09/86 158 خالد عباد أندلسي
الرياضيات

16/09/86أقدمية 20 سنة 01971S)أكدال )المقاطعة

ثانوية النهضة 

العدادية

عمالة: فاسعين بيضةإقليم: تاونات 306130121/09/87 140 محمد بوشكيمة
الرياضيات

16/09/88أقدمية 20 سنة 22676Xعين البيضاء
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية المسيرة 

العدادية

عمالة: فاسمحمد السرغينيإقليم: تاونات 128081517/09/84 94 حناج عبد الكريم
الرياضيات

11/09/02أقدمية 12 سنة 02245P)المرينيين )المقاطعة

ثانوية الزريزر 

العدادية

إقليم: الحاجبطارق ابن زيادإقليم: تاونات 1151762116/09/99 82 خالد مكوار
الرياضيات

16/12/08 24743

U

عين تاوجطات 

)البلدية(

ثانوية اولد عياد 

العدادية

عمالة: فاسمحمود درويشإقليم: تاونات 1283376101/01/02 82 السعيدي عبد الحفيظ
الرياضيات

14/10/09 26562

W

المرينيين )المقاطعة(

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

عمالة: فاسالجواهرإقليم: تاونات 1240087206/09/01 78 ازحيش سعيد
الرياضيات

06/09/06 25834E)زواغة )المقاطعة

ثانوية عين مديونة 

العدادية

عمالة: مكناسلحسن بن محمد بن مباركإقليم: تاونات 1407866307/09/05 48 المرواني ادريس
الرياضيات

12/09/11 03945

M

مهاية

الثانوية العدادية حمان إقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية

الفطواكي

إقليم: مولي يعقوب 1447233505/09/07 40 عادل لخروطي
الرياضيات

05/09/11 21830

C

لعجاجرة

ثانوية أنوال 

العدادية

إقليم: وادي الذهبثانوية النصر العداديةإقليم: تاونات 1688237104/09/12 34 نور الدين وعدوش
الرياضيات

04/09/12 23304E)الداخلة )البلدية

ثانوية بوهودة 

العدادية

إقليم: الخميساتالجاحظإقليم: تاونات 1685052403/09/13 28 اورحو حميد
الرياضيات

03/09/13 11564

U

أيت ميمون

ثانوية فناسة 

العدادية

إقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلةإقليم: تاونات 1691883903/09/13 28 االزواكي يوسف
الرياضيات

03/09/13 15107Vزكوطة

ثانوية المولى عبد 

العزيز العدادية

إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية أنوالإقليم: تاونات 1691904103/09/13 28 عبد الفتاح الصموح
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 21175

R

عين قنصرة

ثانوية  تبودة  

العدادية

عمالة: سل المام البخاريإقليم: تاونات 1692325103/09/13 28 علء الفزاوي
الرياضيات

03/09/13 01286X)العيايدة )المقاطعة

ثانوية بوهودة 

العدادية

إقليم: تاوناتثانوية الزريزر العداديةإقليم: تاونات 1692331103/09/13 28 السلمي محمد
الرياضيات

03/09/13 21906

K

الزريزر

إقليم: تطوانعبد ا ابراهيمإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 16929641003/09/13 28 رضوان أشماخ
الرياضيات

03/09/13 26328Sبني حرشن

ثانوية سيدي يحيى 

بني زروال العدادية

إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهةإقليم: تاونات 1692968203/09/13 28 أحموث مصطفى
الرياضيات

03/09/13 25286Jمتيوة

ثانوية أنوال 

العدادية

إقليم: صفرومولي ادريس الكبرإقليم: تاونات 16932921203/09/13 28 نبيل الوزاني
الرياضيات

03/09/13 02450

M

رباط الخير )البلدية(

ثانوية عبد العزيز 

الفشتالي العدادية

إقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعداديةإقليم: تاونات 1693296103/09/13 28 الشرقاوي البشير
الرياضيات

03/09/13 26676Vبير الطالب

ثانوية الرتبة 

العدادية

عمالة: المضيق - حمان الفطواكيإقليم: تاونات

الفنيدق

1688240204/09/12 24 عبد الحي الرغوث
الرياضيات

04/09/12 24845E)المضيق )البلدية
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية المولى عبد 

العزيز العدادية

عمالة: فاسالوحدةإقليم: تاونات 1693286203/09/13 20 عثمان السجاع
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 19830

D

سيدي حرازم

ثانوية 11 يناير 

العدادية

عمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتيإقليم: تاونات 1587820102/09/10 18 عمراني جاي عبد المجيد
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 02104L)زواغة )المقاطعة

ثانوية 16 نوفمبر 

العدادية

إقليم: الناضورطارق ابن زيادإقليم: تاونات 1684812103/09/13 18 عبد الكريم بوشعر
الرياضيات

03/09/13 12729

K

الناضور )البلدية(

ثانوية تامضيت 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية كطايةالعداديةإقليم: تاونات 1685210103/09/13 18 الشاوي عبد الرحيم
الرياضيات

03/09/13 26711

H

كطاية

ثانوية الرتبة 

العدادية

عمالة: الصخيرات سيدي المدني بلحسنيإقليم: تاونات

 - تمارة

1692312103/09/13 18 عصام أبا
الرياضيات

03/09/13 23101J)عين العودة )البلدية

ثانوية عبد العزيز 

الفشتالي العدادية

عمالة: طنجة - مولي عبد الرحمنإقليم: تاونات

أصيل

1750351102/09/14 13 ابراهيم الكركوبي
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 15344

C

بني مكادة )المقاطعة(

ثانوية اولد عياد 

العدادية

إقليم: صفروالمام عليإقليم: تاونات 1233499206/09/01 82 المهدي النضامة
علوم الحياة 

والرض
07/09/04أقدمية 12 سنة 23569T)البهاليل )البلدية

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

إقليم: الحاجبيوسف ابن تاشفينإقليم: تاونات 15971721205/09/11 36 فاطمة بودينة
علوم الحياة 

والرض
03/10/13 19893Xأيت بوبيدمان

ثانوية البيبان 

العدادية

إقليم: تاوناتثانوية المام علي العداديةإقليم: تاونات 1544391102/09/09 34 فائزة سجاع
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 15936

W

غفساي )البلدية(

عمالة: فاسعمر المختارإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 1686178104/09/12 34 مديحة الشرادي
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 26468

U

سايس )المقاطعة(

ثانوية المام علي 

العدادية

عمالة: فاسإبن البناءإقليم: تاونات 1587761202/09/10 30 فاطمة الزهراء علوش
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 01976X)سايس )المقاطعة

ثانوية بوهودة 

العدادية

عمالة: فاسالحسن بنشقرونإقليم: تاونات 1587787102/09/10 28 كوثر المتوكل
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 01977Y)سايس )المقاطعة

ثانوية اولد داود 

العدادية

عمالة: فاسمولي ادريس الولإقليم: تاونات 1587788102/09/10 28 عبدالسلم النوري
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 02251

W

زواغة )المقاطعة(

ثانوية أنوال 

العدادية

إقليم: الرشيديةثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: تاونات 1684923303/09/13 28 محمد سكو
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 09829

H

الرشيدية )البلدية(

ثانوية  تبودة  

العدادية

إقليم: القنيطرةبني مالكإقليم: تاونات 1692896603/09/13 28 عبدالسلم برقة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 23811Fبني مالك

ثانوية سيدي يحيى 

بني زروال العدادية

الثانوية عمر بن جلون إقليم: تاونات

العدادية

إقليم: وزان 1692924503/09/13 28 الكواش حسن
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 24926Tعين بيضاء

ثانوية بوهودة 

العدادية

عمالة: سل الندلسإقليم: تاونات 16930071003/09/13 28 بنرحمة عديل
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25857E)تابريكت )المقاطعة
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية بوهودة 

العدادية

عمالة: فاسجابر بن حيانإقليم: تاونات 1693258103/09/13 28 العلمي عبد الحق
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 23864

N

جنان الورد 

)المقاطعة(

 ثانوية الغوازي 

العدادية

عمالة: مكناسمحمد عبدهإقليم: تاونات 1686457104/09/12 26 جميلة المعادي
علوم الحياة 

والرض
04/09/12إلتحاق بالزوج 04079

H

مكناس )البلدية(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادةإقليم: تاونات

ملول

1686452204/09/12 25 مرية  بوكرن
علوم الحياة 

والرض
04/09/12إلتحاق بالزوج 19134X)أيت ملول )البلدية

ثانوية لل مريم 

العدادية

إقليم: الحاجبالخوارزميإقليم: تاونات 1687530304/09/12 24 فاطمة الزهراء سايسي 

حسني

التربية السرية
04/09/12إلتحاق بالزوج 25470J)الحاجب )البلدية

ثانوية سيدي محمد 

المغراوي العدادية

إقليم: القنيطرةوادي الدهبإقليم: تاونات 1693002203/09/13 20 المصطفى ازغيد
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوجة 11170

R

القنيطرة )البلدية(

ثانوية خللفة 

العدادية

إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: تاونات 1684904503/09/13 18 خالد حلوي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 23002

B

تيفلت )البلدية(

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

إقليم: النواصرالشهيدة الغظفة بنت المدنيإقليم: تاونات 1684933103/09/13 18 عبد الرزاق الحيمر
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 24702Z)دار بوعزة )البلدية

ثانوية خللفة 

العدادية

إقليم: سيدي قاسميوسف ابن تاشفينإقليم: تاونات 1685187203/09/13 18 ادريس الركوبة,
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 21422Jصفصاف

ثانوية أنوال 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيليةإقليم: تاونات 1685197103/09/13 18 عبد المجيد أميني
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 07708

C

زاوية الشيخ )البلدية(

ثانوية 16 نوفمبر 

العدادية

عمالة: سل وادي المخازنإقليم: تاونات 1685203103/09/13 18 عبد الهادي بوبكري
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 01280

R

تابريكت )المقاطعة(

ثانوية أنوال 

العدادية

عمالة مقاطعات الريحانيإقليم: تاونات

سيدي البرنوصي

1124144116/09/98 70 رشيدة الخندق
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 19656P سيدي مومن

)المقاطعة(

ثانوية اولد داود 

العدادية

عمالة: فاسعين بيضةإقليم: تاونات 1281702304/09/02 62 محمد اسلسي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 22676Xعين البيضاء

ثانوية سيدي يحيى 

بني زروال العدادية

 الثانوية العدادية السلطان إقليم: تاونات

مولي الحسن

إقليم: اليوسفية 1588813202/09/10 46 الدريسي بدر الدين
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 13995L)الشماعية )البلدية

ثانوية عبد العزيز 

الفشتالي العدادية

إقليم: النواصرعبد ا الحداويإقليم: تاونات 1596949105/09/11 40 احمد بورمان
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 25567P)دار بوعزة )البلدية

ثانوية الجبابرة 

العدادية

إقليم: صفروإعدادية الرفايفإقليم: تاونات 1589048302/09/10 38 إسماعيل الطاهري
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 26074

R

صفرو )البلدية(

ثانوية المسيرة 

العدادية

عمالة: فاسالوحدةإقليم: تاونات 1544669402/09/09 34 سعيد بشيري
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 19830

D

سيدي حرازم

ثانوية سلس 

العدادية

عمالة: فاسالنسيمإقليم: تاونات 1686479504/09/12 34 محمد القمري
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 24498

C

زواغة )المقاطعة(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية الولجة 

العدادية

الثانوية العدادية محمد إقليم: تاونات

الزرقطوني

إقليم: مولي يعقوب 1505402105/09/08 33 ياسين غزالي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 02254Zعين الشقف

ثانوية القدس 

العدادية

إقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبيإقليم: تاونات 1598701905/09/11 30 رضوان العاصمي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 26582Tكيسر

ثانوية عبد العزيز 

الفشتالي العدادية

إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: تاونات 1684791103/09/13 28 بلقة أحمد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 15931

R

قرية با محمد 

)البلدية(

ثانوية بوهودة 

العدادية

عمالة: مكناسالداخلةإقليم: تاونات 1684796203/09/13 28 بوهرير عبد المجيد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 20941L)مكناس )البلدية

ثانوية 2 مارس 

العدادية

عمالة مقاطعات مليكة الفاسيإقليم: تاونات

سيدي البرنوصي

1685263103/09/13 28 محمد بن  الجليل
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25781X سيدي مومن

)المقاطعة(

ثانوية راس الواد 

العدادية

عمالة: الرباطعمر بن الخطابإقليم: تاونات 1691905103/09/13 18 بومعيز عبد ا
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01089

H

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

ثانوية 11 يناير 

العدادية

عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراحإقليم: تاونات 1691926103/09/13 18 طوسي محمد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 22748A)زواغة )المقاطعة

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

إقليم: النواصرحسن الصغيرإقليم: تاونات 16925661403/09/13 18 إسماعيل العرابي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26111F)دار بوعزة )البلدية

ثانوية أنوال 

العدادية

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعديإقليم: تاونات

الشق

1692569803/09/13 18 عدنان الوكيلي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 24173Z)عين الشق )المقاطعة

ثانوية أنوال 

العدادية

عمالة: فاسأبي العباس السبتيإقليم: تاونات 1283368201/01/02 86 الشلياح جمال
التربية السلمية

05/09/07 01975

W

المشور فاس الجديد 

)البلدية(

ثانوية عين مديونة 

العدادية

عمالة: فاسعلل بن عبداإقليم: تاونات 1283405401/01/02 80 ادريسية يسارة
التربية السلمية

12/09/11 02059

M

فاس المدينة 

)المقاطعة(

ثانوية عبد العزيز 

الفشتالي العدادية

عمالة: فاسعلل بن عبداإقليم: تاونات 1283365101/01/02 74 بشرى   غول
التربية السلمية

02/02/09 02059

M

فاس المدينة 

)المقاطعة(

ثانوية  بوعروس 

العدادية

إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: تاونات 1283387101/01/02 74 غيثة  التزاني
التربية السلمية

21/04/09 23921Aأولد داود

إقليم: صفرووادي الذهبإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 1182268427/09/01 42 حيات كامل
التربية السلمية

02/09/09 02438Z)صفرو )البلدية

ثانوية اولد داود 

العدادية

عمالة: فاسجابر بن حيانإقليم: تاونات 1588400102/09/10 34 عبد الغني العمراني 

الزريفي

التربية السلمية
03/09/13 23864

N

جنان الورد 

)المقاطعة(

ثانوية سيدي يحيى 

بني زروال العدادية

عمالة: طنجة - سيدي ادريسإقليم: تاونات

أصيل

1685020103/09/13 28 الشطاط العلمي
التربية السلمية

03/09/13 26263

W

بني مكادة )المقاطعة(

ثانوية خللفة 

العدادية

عمالة: سل محمد الزرقطونيإقليم: تاونات 1684730203/09/13 18 أسماء العكري
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01274J سيدي بوقنادل

)البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

عمالة: فاسمحمد بن الحسن الوزانيإقليم: تاونات 219379211/11/82 164 ميلود بهلول
التربية البدنية

11/11/82أقدمية 20 سنة 01979A)سايس )المقاطعة

ثانوية المسيرة 

العدادية

عمالة: فاسلحسن اليوسيإقليم: تاونات 296806116/09/86 148 جمال السهلي
التربية البدنية

16/09/86أقدمية 20 سنة 25574X)سايس )المقاطعة

ثانوية 16 نوفمبر 

العدادية

عمالة: فاسالنصرإقليم: تاونات 213466217/09/84 140 رشيد عبد الكبير
التربية البدنية

16/09/91أقدمية 20 سنة 25575Y)سايس )المقاطعة

ثانوية القدس 

العدادية

عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: تاونات 344760716/09/88 130 محمد ادريسي سباعي
التربية البدنية

16/09/93أقدمية 20 سنة 02061P جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية المسيرة 

العدادية

عمالة: فاسمحمد بالعربي العلويإقليم: تاونات 344847916/09/88 130 ادريس برحو
التربية البدنية

03/01/94أقدمية 20 سنة 02062

R

جنان الورد 

)المقاطعة(

ثانوية أنوال 

العدادية

إقليم: تطوانالفراهيديإقليم: تاونات 1588268102/09/10 36 عزيزة العز
التربية البدنية

02/09/10 26516

W

تطوان )البلدية(

ثانوية بوهودة 

العدادية

عمالة: طنجة - القصبةإقليم: تاونات

أصيل

1686865104/09/12 24 نادية وبور
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوج 15328

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

ثانوية أنوال 

العدادية

ثانوية عبد الفتاح سباطة إقليم: تاونات

العدادية

عمالة: الصخيرات 

 - تمارة

1686881104/09/12 24 فاطمة الزهراء الرحموني
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوج 26065F)عين العودة )البلدية

ثانوية  تبودة  

العدادية

إقليم: تاوريرتعلل بن عبد ا العداديةإقليم: تاونات 1750701302/09/14 15 مينة غلوط
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوج 04661

R

تاوريرت )البلدية(

ثانوية القدس 

العدادية

عمالة: فاسأبي العباس السبتيإقليم: تاونات 1280233407/09/04 50 الفقير حنان
التربية السرية

05/09/08إلتحاق بالزوج 01975

W

المشور فاس الجديد 

)البلدية(

ثانوية النهضة 

العدادية

عمالة: فاسالقدسإقليم: تاونات 390119116/09/91 130 جمال الزوبي
التربية التشكيلية

16/09/93أقدمية 20 سنة 01967

M

أكدال )المقاطعة(

ثانوية النهضة 

العدادية

إقليم: العرائشأحمد الراشديإقليم: تاونات 1281364107/09/04 66 سعد   البقالي
التربية التشكيلية

19/09/07 05993

N

القصر الكبير )البلدية(

ثانوية لل مريم 

العدادية

عمالة: المضيق - عبد الخالق الطريسإقليم: تاونات

الفنيدق

14481661205/09/07 49 سفيان البقالي
التربية التشكيلية

02/09/10إلتحاق بالزوجة 25479

U

عليين

ثانوية اولد عياد 

العدادية

إقليم: الحاجبيعقوب المنصورإقليم: تاونات 1505751205/09/08 44 زيدو عمر
التربية التشكيلية

02/09/10 04232Z)اكوراي )البلدية

ثانوية أنوال 

العدادية

عمالة: مكناسخيبرإقليم: تاونات 15449481102/09/09 42 منير خرباش
التربية التشكيلية

02/09/09 03938E مولي ادريس

زرهون )البلدية(

ثانوية عين مديونة 

العدادية

إقليم: شفشاونالثانوية العدادية بواحمدإقليم: تاونات 1598286105/09/11 30 سمير آيت عمران
التربية التشكيلية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 25457Vبني بوزرة

ثانوية علل الفاسي 

العدادية

عمالة: المضيق - عبد الخالق الطريسإقليم: تاونات

الفنيدق

15447241202/09/09 42 حنان البقالي
التربية الموسيقية

02/09/09إلتحاق بالزوج 25479

U

عليين
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية عين مديونة 

العدادية

المركب التربوي المندمج إقليم: تاونات

بوشان

إقليم: الرحامنة 16876141204/09/12 24 صهيب باوباو
المعلوميات

04/09/12 25660

R

بوشان

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

إقليم: برشيدالثانوية العدادية للمريمإقليم: تاونات 1152676716/09/99 94 عبدا دليمي
التكنولوجيا

05/09/02أقدمية 12 سنة 21571

W

برشيد )البلدية(

إقليم: صفرو اعدلدية 6 نونبرإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 12708111105/09/03 68 كمال بجو
التكنولوجيا

07/09/05إلتحاق بالزوجة 20024Pعين تمكناي

ثانوية الزريزر 

العدادية

إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: تاونات 1409756206/09/06 54 نورالدين قاسمي
التكنولوجيا

04/09/08إلتحاق بالزوجة 24722

W

عين الشقف

ثانوية راس الواد 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية عمر الخيام العداديةإقليم: تاونات

صالح

1688345204/09/12 24 الشرقاوي باكري
التكنولوجيا

04/09/12 24799Eبني شكدال

إقليم: تازةفخر الدين الرازيإقليم: تازةعقبة بن نافع 90907116/09/95 118 عبد الحق الحنفي
اللغة العربية

16/09/96أقدمية 20 سنة 16656

D

تازة )البلدية(

عمالة: مكناسابن عثمان المكناسيإقليم: تازةالزيتون 325223116/09/87 130 عبد العزيز اوسعدن
اللغة الفرنسية

16/09/95أقدمية 20 سنة 04084

N

مكناس )البلدية(

عمالة: وجدة - أنكادإع. سيدي يحيىإقليم: تازةوادي أمليل 55439116/09/94 116 زايد زهور
اللغة الفرنسية

16/09/94أقدمية 20 سنة 04382

M

وجدة )البلدية(

ثانوية الحسن الثاني إقليم: تازةالنبعاث

العدادية

إقليم: العرائش 1048361116/09/96 89 العلمي سعدية
اللغة الفرنسية

05/09/07إلتحاق بالزوج 05981A)العرائش )البلدية

عمالة: الصخيرات المام الشاطبيإقليم: تازةالريف

 - تمارة

1152812516/09/99 60 عبكار فريدة
اللغة الفرنسية

05/09/08 24186

N

الصخيرات )البلدية(

عمالة: المضيق - ابن سيناإقليم: تازةالمل

الفنيدق

1545147102/09/09 42 زهير كعبوشي
اللغة الفرنسية

02/09/09إلتحاق بالزوجة 26082Z)مرتيل )البلدية

إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازة الزراردة 1598415405/09/11 30 سليمة بوعزة
اللغة الفرنسية

05/09/11 16665

N

واد امليل )البلدية(

عمالة: طنجة - إع.عبد ا كنونإقليم: تازةيوسف بن تاشفين

أصيل

1589141202/09/10 26 رشيدة الحموشي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 23226V)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: تازةعقبة بن نافعإقليم: تازةالصنوبر 1686242304/09/12 24 فاطمة العزوزي
اللغة الفرنسية

04/09/12 16675Zبني لنث

إقليم: تاوريرتالمغرب العربيإقليم: تازةمغراوة 1684758203/09/13 19 سغروشني شناز
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 04662S)تاوريرت )البلدية

إقليم: صفرومحمد القريإقليم: تازةمغراوة 1751126502/09/14 14 رحيمي نجوى
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 02449L)البهاليل )البلدية

عمالة: المحمديةالعقيد العلمإقليم: تازةتيزي وسلي 1750037202/09/14 13 النقيدة نجاة
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01906

W

المحمدية )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: وجدة - أنكادإع. البكريإقليم: تازة2 اكتوبر 1955 1052969116/09/97 88 حاجي خديجة
الجتماعيات

16/09/02إلتحاق بالزوج 04388

U

وجدة )البلدية(

ثانوية  وادي الحيمر إقليم: تازةالمجد

العدادية

إقليم: جرادة 1182177517/10/00 72 كريمة حرشة
الجتماعيات

06/09/04أقدمية 12 سنة 04802

U

تيولي

إقليم: بركانالقدسإقليم: تازةوادي أمليل 1408105207/09/05 70 عبد الحفيظ جابري
الجتماعيات

05/09/08 04656

K

بركان )البلدية(

إقليم: الحاجبابن رشدإقليم: تازةتاهلة 1285472407/09/05 68 عبد الغني الهللي
الجتماعيات

05/09/07 24483L)سبع عيون )البلدية

إقليم: تاوريرتالزرقطونيإقليم: تازةوادي أمليل 1408131307/09/05 64 طهريين البشير
الجتماعيات

05/09/08 04667X العيون سيدي ملوك

)البلدية(

إقليم: تازةتاهلةإقليم: تازةالمغرب العربي 1447569105/09/07 46 مقران  محمد
الجتماعيات

02/09/09 16663L)تاهلة )البلدية

إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: تازةعقبة بن نافع 1588370102/09/10 24 لطيفة برغوت
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

إقليم: تازةالعهد الجديدإقليم: تازةعقبة بن نافع 1113448116/09/97 102 فتيحة حطيطي
الرياضيات

16/09/98أقدمية 12 سنة 16652Z)تازة )البلدية

إقليم: تازةالمام عليإقليم: تازة الزراردة 1178140106/09/00 88 محمد حمداش
الرياضيات

06/09/03أقدمية 12 سنة 16653A)تازة )البلدية

إقليم: تازةعلل الفاسيإقليم: تازة ابن المـقــفـــع 1153452116/09/99 84 محمد زينون
الرياضيات

03/12/10 16654

B

تازة )البلدية(

إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: تازةالمغرب العربي 1278195207/09/04 64 سعيدة الهادف
الرياضيات

20/10/08 26735Jعين الشقف

إقليم: تازةابن خلدونإقليم: تازةالنبعاث 1176780106/09/00 60 منية البراهمي
الرياضيات

05/09/08 16655

C

تازة )البلدية(

إقليم: تازةعمر الخيامإقليم: تازةعقبة بن نافع 1447939105/09/07 60 عمار صهدان
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 16686L)تازة )البلدية

إقليم: الناضوراصباننإقليم: تازةالصنوبر 1684807103/09/13 28 فاطمة عبو
الرياضيات

03/09/13 23914T)الناضور )البلدية

عمالة مقاطعات عين يوسف بن تاشفينإقليم: تازةجابر بن حيان

السبع الحي المحمد

1685226103/09/13 28 فرسان الطيبي
الرياضيات

03/09/13 22961

G

عين السبع 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حمان إقليم: تازةتيزي وسلي

الفطواكي

إقليم: برشيد 1692643103/09/13 28 لطيف احمد
الرياضيات

03/09/13 24377

W

الساحل اولد احريز

إقليم: الرشيديةالوحدةإقليم: تازةمغراوة 1688222404/09/12 24 بلعيد نورالدين
الرياضيات

04/09/12 09837Sفركلة العليا
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - جابر بن حيانإقليم: تازةبني فراسن

أصيل

1750992102/09/14 12 أقبيب محمد
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26009V طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: تازةبني فراسن

أصيل

1750993102/09/14 12 الحراق محمد المين
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

إقليم: الخميساتالمنصور الدهبيإقليم: تازةأجدير 1178093806/09/00 82 احمد الورياغلي
علوم الحياة 

والرض
07/09/04أقدمية 12 سنة 11558

M

الخميسات )البلدية(

عمالة: سل الفتحإقليم: تازةأجدير 1685971304/09/12 24 صفاء البودالي
علوم الحياة 

والرض
04/09/12إلتحاق بالزوج 24192V)العيايدة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين الشيخ أحمد الهيبةإقليم: تازةوادي أمليل

الشق

1048308216/09/96 96 كرداد حسن
الفيزياء والكيمياء

04/09/02أقدمية 12 سنة 26084

B

عين الشق )المقاطعة(

إقليم: تازةالعهد الجديدإقليم: تازةالنبعاث 1262195104/09/02 82 عز الدين طويل
الفيزياء والكيمياء

05/09/08 16652Z)تازة )البلدية

إقليم: تازةفخر الدين الرازيإقليم: تازةعقبة بن نافع 1240517106/09/01 78 حسناء بطاح
الفيزياء والكيمياء

06/09/06 16656

D

تازة )البلدية(

إقليم: تازةالمام مالكإقليم: تازةباب مرزوقة 1261842104/09/02 72 التهامي لغليظ
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 16658F)تازة )البلدية

إقليم: تازةباب مرزوقةإقليم: تازةالنبعاث 1589070202/09/10 36 حياة الزين
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 16674Yباب مرزوقة

عمالة: فاسالدارسةإقليم: تازةالزيتون 1684786103/09/13 18 الوانجلي نجيب
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 24726A)زواغة )المقاطعة

عمالة: سل عبد العزيز أمينإقليم: تازةجابر بن حيان 1691923103/09/13 18 السباعي طارق
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25926E)العيايدة )المقاطعة

ثانوية أبي حامد الغزالي إقليم: تازةتيزي وسلي

العدادية

إقليم: القنيطرة 1691931103/09/13 18 يوسف عللي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25989Yعامر السفلية

إقليم: القنيطرةثا.20غشت العدادبةإقليم: تازةالمغرب العربي 1691934103/09/13 18 أحمد زمامو
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 11181

C

القنيطرة )البلدية(

إقليم: بركانتريفةإقليم: تازةالسلم 1233635606/09/01 80 عثمان  الصنهاجي
التربية السلمية

02/09/15 04657L)بركان )البلدية

عمالة: فاسابن عشيرإقليم: تازةالصنوبر 1233390103/09/13 28 محمد الجواد
التربية السلمية

03/09/13 22747Z)زواغة )المقاطعة

إقليم: القنيطرةالسعادةإقليم: تازةجابر بن حيان 1176398606/09/00 62 العابويي سمير
التربية البدنية

06/09/07 25488

D

بحارة أولد عياد

إقليم: صفرومولي علي الشريفإقليم: تازةتاهلة 1175704112/09/00 80 احبيبة سليمة
التربية السرية

10/10/06 02437Y)صفرو )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات سيدي المدني بلحسنيإقليم: تازةفخر الدين الرازي

 - تمارة

90714116/09/95 106 سقام عبد العزيز
التربية التشكيلية

16/09/97أقدمية 12 سنة 23101J)عين العودة )البلدية

إقليم: الناضورخديجة ام المؤمنينإقليم: تازةوادي أمليل 1598275114/10/11 30 حنان بوشنان
التربية التشكيلية

14/10/11 23397F)بني انصار )البلدية

عمالة: سل المام البخاريإقليم: تازة2 اكتوبر 1955 16882971404/09/12 24 الياس المناجي
التكنولوجيا

04/09/12 01286X)العيايدة )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن ثانوية عمر الخيام العداديةإقليم: تازةمغراوة

صالح

16883031204/09/12 24 اشرف نبلوي
التكنولوجيا

04/09/12 24799Eبني شكدال

عمالة: مكناسمحمد عبدهإقليم: تازةالمل 1688381104/09/12 24 سهيب بالحبيب
التكنولوجيا

04/09/12إلتحاق بالزوجة 04079

H

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية 

علل بن عبد ا

إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية عين اإقليم: مولي يعقوب 362926116/09/89 78 نورالدين العلمي
اللغة العربية

05/09/03أقدمية 12 سنة 02253Yسبع رواضي

الثانوية العدادية 

علل الوديي

عمالة: طنجة - ابن الهيثمإقليم: مولي يعقوب

أصيل

1686397304/09/12 24 ماجدة مقارطو
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 15352L)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية 

سبو

عمالة: طنجة - الحسن الثانيإقليم: مولي يعقوب

أصيل

1751508302/09/14 13 صباح  أوطغزا
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الزيتونة

عمالة: فاسعلل بن عبداإقليم: مولي يعقوب 1544349302/09/09 19 صفية الجواد
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 02059

M

فاس المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

11 يناير

عمالة: فاسعين هارونإقليم: مولي يعقوب 1240654106/09/01 54 عزيز بولوز
الجتماعيات

07/10/08 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

 إعدادية الحسن 

الول

إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية عين اإقليم: مولي يعقوب 1409117106/09/06 40 لبنة ديبون
الجتماعيات

03/09/13 02253Yسبع رواضي

الثانوية العدادية 

يوسف بن تاشفين

إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: مولي يعقوب 15453891002/09/09 28 عبد العالي بوحيادي
الجتماعيات

03/09/13 26735Jعين الشقف

الثانوية العدادية 

الزيتونة

عمالة: فاسالنسيمإقليم: مولي يعقوب 1545397102/09/09 18 الزهري عبد النبي
الجتماعيات

03/09/13 24498

C

زواغة )المقاطعة(

الثانوية العدادية 

سبو

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: مولي يعقوب

تاشفين

إقليم: مولي يعقوب 1588367102/09/10 18 هشام عزفار
الجتماعيات

03/09/13 25975

H

عين بوعلي

الثانوية العدادية 

علل الوديي

إقليم: صفرومولي علي الشريفإقليم: مولي يعقوب 1686162104/09/12 16 مقتصد لمياء
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 02437Y)صفرو )البلدية

الثانوية العدادية 

حمان الفطواكي

عمالة: فاسالجاحظإقليم: مولي يعقوب 1178124106/09/00 98 لطيفة التومي
علوم الحياة 

والرض
06/09/01أقدمية 12 سنة 18498F)المرينيين )المقاطعة

الثانوية العدادية 

علل بن عبد ا

عمالة: فاسالحسن بنشقرونإقليم: مولي يعقوب 365203116/09/89 52 عبد المجيد الحاجي
علوم الحياة 

والرض
22/10/09 01977Y)سايس )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية 

علل الوديي

عمالة: فاسعلل بن عبداإقليم: مولي يعقوب 1684772503/09/13 28 مريم حاجة
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 02059

M

فاس المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

سيدي الشاهد

عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: مولي يعقوب 1684776303/09/13 18 صفاء الصاديقي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

الثانوية العدادية 

أنوال

عمالة مقاطعات ابن سيناإقليم: مولي يعقوب

الدار البيضاء أنفا

1280715107/09/04 72 ليلة الزركاني
التربية السرية

07/09/04إلتحاق بالزوج 01475

C

المعاريف )المقاطعة(

الثانوية العدادية 

محمد الزرقطوني

إقليم: النواصرالمام الشاطبيإقليم: مولي يعقوب 1504365305/09/08 48 وفاء العدوي
التربية السرية

30/09/09إلتحاق بالزوج 25235

D

بوسكورة )البلدية(

الثانوية العدادية 

علل الوديي

إقليم: الرحامنةثا. المـــــل العداديةإقليم: مولي يعقوب 15976581205/09/11 30 رشــيدة عليـــلوش
التربية التشكيلية

05/09/11 26747Xسيدي بوبكر
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

04

عمالة: سل المام البخاريإقليم: القنيطرةالجاحض 1241548324/09/01 60 بندوش زبيدة
اللغة العربية

27/10/09 01286X)العيايدة )المقاطعة

عمالة مقاطعات ثانوية الرشيدالعداديةإقليم: القنيطرةسبو

سيدي البرنوصي

1261625104/09/02 60 الويزي الهام
اللغة العربية

06/09/06 01749A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الندلسإقليم: القنيطرةالزهور

مولي رشيد

1692255103/09/13 28 بوطروين فاطمة الزهراء
اللغة العربية

03/09/13 26614

C

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات طرفة بن العبدإقليم: القنيطرةابو العلء المعري

سيدي البرنوصي

1692359103/09/13 28 بشرى رمزي
اللغة العربية

03/09/13 19750S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروةإقليم: القنيطرةالزهور 1692771403/09/13 28 نادية بودلل
اللغة العربية

03/09/13 25968A)الدروة )البلدية

إقليم: القنيطرةالفتحإقليم: القنيطرةالسعادة 1686398604/09/12 24 مزيان إيمان
اللغة العربية

04/09/12 26743Tسيدي محمد بنمنصور

عمالة: الصخيرات أحمدالنجاعيإقليم: القنيطرةالسعادة

 - تمارة

1685129103/09/13 20 سومير حنان
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 23796P)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  18 نونبرإقليم: القنيطرةإمام  مسلم

 - تمارة

1692256203/09/13 19 شباكي هجر
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 24896

K

تمارة )البلدية(

الثانوية العدادية 

الغرب

إقليم: القنيطرةالجاحضإقليم: القنيطرة 1261505904/09/02 60 البوريشي سميرة
اللغة الفرنسية

02/09/10 11189Lبنمنصور

عمالة: سل المحيطإقليم: القنيطرةالشريف الرضي 1280151607/09/04 52 المداني أيت الطالب
اللغة الفرنسية

02/09/09 25860

H

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: القنيطرةمصطفى المعاني 1045248116/09/96 36 الحاجة فاطنة راضه
اللغة الفرنسية

02/09/10 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

أحمد المنصور 

الذهبي

عمالة مقاطعة الحي محمد عابد الجابريإقليم: القنيطرة

الحسني

1687763104/09/12 34 الغماري سليفة
اللغة الفرنسية

04/09/12 26500

D

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات عثمان جوريوإقليم: القنيطرةالجاحض

 - تمارة

988757116/09/93 28 عبد الرحيم   لعويني
اللغة الفرنسية

03/09/13 26751

B

سيدي يحيى زعير

إقليم: العرائشماء العينينإقليم: القنيطرةالسعادة 1686445104/09/12 25 روية سكينة
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 05992

M

العرائش )البلدية(

عمالة: سل الندلسإقليم: القنيطرةالشريف الرضي 1686518604/09/12 24 زرهون احمد
اللغة الفرنسية

04/09/12 25857E)تابريكت )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعديإقليم: القنيطرةبني مالك

الشق

1688098104/09/12 24 حنان المنتصر
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 24173Z)عين الشق )المقاطعة

إقليم: القنيطرةالشريف الرضيإقليم: القنيطرةابو العلء المعري 1692721103/09/13 18 لطيفة حسني
اللغة الفرنسية

03/09/13 11194Sعرباوة
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إقليم: صفروإعدادية الرفايفإقليم: القنيطرةسبو 17511311002/09/14 13 نادية الجوهري
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26074

R

صفرو )البلدية(

إقليم: صفروبنصفارإقليم: القنيطرةالخوارزمي 1284417707/09/05 46 وردة حمي
اللغة السبانية

02/02/11 19719

H

صفرو )البلدية(

أحمد المنصور 

الذهبي

إقليم: صفروطارق بن زيادإقليم: القنيطرة 1686574104/09/12 24 الزرداوي محسن
الجتماعيات

04/09/12 02451

N

راس تابودة

الثانوية العدادية 

الرك

إقليم: وزانابن رشدإقليم: القنيطرة 1684642103/09/13 19  حنان الخصاصي
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 06417Zاسجن

عمالة: سل لل حسناءإقليم: القنيطرةالزهور 1692629303/09/13 18 التباري نادية
الجتماعيات

03/09/13 01270E باب المريسة

)المقاطعة(

عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: القنيطرةابو القاسم  الشابي 1692903103/09/13 18 رجاء الغمري
الجتماعيات

03/09/13 24727

B

جنان الورد 

)المقاطعة(

إقليم: القنيطرةالفتحإقليم: القنيطرةالجاحض 55237316/09/94 66 محسن بن برارة
الرياضيات

06/09/10 26743Tسيدي محمد بنمنصور

الثانوية العدادية 

الغرب

عمالة: سل المام البخاريإقليم: القنيطرة 1505359105/09/08 34 بوحداد عبد الرحيم
الرياضيات

04/09/12 01286X)العيايدة )المقاطعة

عمالة مقاطعات السمارةإقليم: القنيطرةبني مالك

الفداء مرس 

1688288204/09/12 34 فايزة صريدي
التكنولوجيا

04/09/12 01544

C

الفداء )المقاطعة(

إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: القنيطرةالسعادة 1504593205/09/08 30 العلجي جمال
الرياضيات

05/09/11 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

الثانوية العدادية زينب إقليم: القنيطرةالشريف الرضي

النفزاوية

إقليم: برشيد 1685858704/09/12 24 ضمان محمد
الرياضيات

04/09/12 24793Y)برشيد )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الملإقليم: القنيطرةالسعادة

الحسني

1687470404/09/12 24 شهبوني محمد
الرياضيات

04/09/12 18158L الحي الحسني

)المقاطعة(

إقليم: سيدي سليمانالوفاقإقليم: القنيطرةالزهور 1750927202/09/14 12 نضار عياش
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 23017Tأولد بن حمادي

إقليم: القنيطرةالقصبةإقليم: القنيطرةالمل 1240652306/09/01 50 عبدالحق الغرباوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 24181

H

مهدية )البلدية(

إقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلةإقليم: القنيطرةالمل 1176650406/09/00 36 خديجة حربل
علوم الحياة 

والرض
04/09/12إلتحاق بالزوج 15107Vزكوطة

إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: القنيطرةابو القاسم  الشابي 1505434105/09/08 30 مويصر رشيد
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

الثانوية العدادية سيدي إقليم: القنيطرةابو العلء المعري

الشاهد

إقليم: مولي يعقوب 1597196105/09/11 30 وفاء العزيزي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 25978Lميكس
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عمالة: طنجة - طارق بن زيادإقليم: القنيطرةإمام  مسلم

أصيل

1751040202/09/14 12 حميدة كوييزبنعلل
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 15144

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي يوسفإقليم: القنيطرةبني مالك

الدار البيضاء أنفا

1751769102/09/14 12 بلوك كريمة
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 01431E سيدي بليوط

)المقاطعة(

إقليم: العرائشثانوية المام مسلم العداديةإقليم: القنيطرةالشريف الرضي 1408881106/10/06 42 إبراهيم  ورزاطي
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 05978X)القصر الكبير )البلدية

عمالة مقاطعة الحي محمد عابد الجابريإقليم: القنيطرةابو العلء المعري

الحسني

1687497104/09/12 34 فاطمة الزهراء حكام
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 26500

D

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرةبني مالك

تاشفين

إقليم: مولي يعقوب 1686477204/09/12 24 محمد العلمي
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 25975

H

عين بوعلي

إقليم: القنيطرةيوسف بن تاشفينإقليم: القنيطرةمصطفى المعاني 1588031102/09/10 18 مراد الزهري
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 20984

H

مولي بوسلهام

إقليم: القنيطرةالخوارزميإقليم: القنيطرةالجاحض 1684970303/09/13 18 خديجة ونكيضا
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 11176X)القنيطرة )البلدية

عمالة: الرباطالمام البخاريإقليم: القنيطرةمصطفى المعاني 1750586102/09/14 14 رضا بيغارسن
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01086E أكدال الرياض

)المقاطعة(

عمالة: مكناسالبيرونيإقليم: القنيطرةالزهور 1749957102/09/14 13 وداد عبودي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 03939F)ويسلن )البلدية

عمالة: الرباطابن طفيلإقليم: القنيطرةالشريف الرضي 1176400306/09/00 68 هدبي رضوان
التربية البدنية

07/09/05إلتحاق بالزوجة 01088

G

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

إقليم: القنيطرةمعاذ بن جبلإقليم: القنيطرةمصطفى المعاني 90306116/09/95 36 توفيق بوسطيلة
التربية البدنية

02/09/10 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

عمالة: سلسيدي محمد بن عبد اإقليم: القنيطرةالزهور 1693084203/09/13 28 أزيان فؤاد
التربية البدنية

03/09/13 01287Yالسهول

الثانوية العدادية 

الغرب

عمالة: سلعبد الرحمان حجيإقليم: القنيطرة 1124555816/09/98 96 قبة عبد الرحيم
التكنولوجيا

16/09/99أقدمية 12 سنة 01273

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

إقليم: الصويرةأحد الدرىإقليم: القنيطرةمصطفى المعاني 15893141302/09/10 46 بركمن خديجة
التكنولوجيا

02/09/10 10398

B

حد الدرا

إقليم: الخميسات مارس3إقليم: الخميساتابن الثير 1270122204/09/02 74 نورة غانم
اللغة العربية

06/09/07 11562S)تيفلت )البلدية

إقليم: الخميسات مارس3إقليم: الخميساتالبارودي 1308740118/09/03 36 الدحماني نجات
اللغة العربية

02/09/10 11562S)تيفلت )البلدية

عمالة: المحمديةحمان الفطواكيإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 1692355203/09/13 28 نعيمة عمارة
اللغة العربية

03/09/13 26390Jبني يخلف
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ملحقة جمعة مول 

البلد العدادية

إقليم: الخميساتسيدي علل لمصدرإقليم: الخميسات 1685110203/09/13 18 كريمة المودن
اللغة العربية

03/09/13 26393

M

سيدي علل المصدر

ثانوية المام 

البوصيري العدادية

إقليم: النواصرعبد المالك السعديإقليم: الخميسات 1692341203/09/13 18 أمال جبار
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25972E)بوسكورة )البلدية

عمالة: مكناسأبوبكر الصديقإقليم: الخميساتالمسيرة 244426116/09/88 138 الخولني عتيقة
اللغة الفرنسية

16/09/89أقدمية 20 سنة 04075

D

مكناس )البلدية(

عمالة: مكناسالتنميةإقليم: الخميساتالجاحظ 316592216/09/86 126 مرزوقي محسن
اللغة الفرنسية

16/09/94أقدمية 20 سنة 04087S)مكناس )البلدية

إقليم: الخميساتمجمع الطلبةإقليم: الخميسات20غشت 1270201104/09/02 70 لحسن اوطالب
اللغة الفرنسية

26/10/09 26196Yمجمع الطلبة

عمالة: سلأنوالإقليم: الخميساتابن اجروم 178011117/09/84 52 الدرسي عبد الله
اللغة الفرنسية

02/09/13 25855

C

باب المريسة 

)المقاطعة(

عمالة: سل وادي المخازنإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 1544692702/09/09 52 سميرة بعزى
اللغة الفرنسية

02/09/09 01280

R

تابريكت )المقاطعة(

ثانوية المام 

البوصيري العدادية

إقليم: الخميساتعبد الرحمن بن عوفإقليم: الخميسات 1685072503/09/13 28 المزداهي محمد
اللغة الفرنسية

03/09/13 22128

B

أيت  إيكو

إقليم: الخميساتتيفلتإقليم: الخميساتالمغرب العربي 1447200105/09/07 26 نوار بنعلي
اللغة الفرنسية

03/09/13 26749Z)تيفلت )البلدية

عمالة: الصخيرات المام مالكإقليم: الخميساتمحمد الناصر

 - تمارة

1685136205/08/13 19 نجاة إشنتي
اللغة الفرنسية

05/08/13إلتحاق بالزوج 01385E)عين عتيق )البلدية

عمالة: سل لل حسناءإقليم: الخميساتالمام الغزالي 369529416/09/89 18 الرزيني احمد
اللغة الفرنسية

03/09/13 01270E باب المريسة

)المقاطعة(

عمالة: سلعبد الرحمان حجيإقليم: الخميساتابن اجروم 1409552606/09/06 18 محاسن بلعباس
اللغة الفرنسية

03/09/13 01273

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

عمالة: سلمولي رشيدإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 1692932602/09/13 21 نبيلة بطاح
اللغة النجليزية

02/09/13إلتحاق بالزوج 26205

H

العيايدة )المقاطعة(

إقليم: الحاجبطارق ابن زيادإقليم: الخميساتالفتح 1544584802/09/09 52 كحيوح زكية
اللغة السبانية

02/11/09 24743

U

عين تاوجطات 

)البلدية(

عمالة: الرباطعثمان جوريوإقليم: الخميساتالفتح 881456212/03/86 132 مليكة المين
الجتماعيات

29/09/92أقدمية 20 سنة 01097S)حسان )المقاطعة

إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتسجلماسة 147648116/09/82 106 محمد بنسعيدي
الجتماعيات

25/10/10 11577

H

الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتسجلماسة 1177020113/09/00 80 سعاد الهناوي
الجتماعيات

16/09/06 11577

H

الخميسات )البلدية(
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الخميسات مارس3إقليم: الخميساتمحمد الناصر 1686551113/07/12 34 محمد برشان
الجتماعيات

26/07/12 11562S)تيفلت )البلدية

ملحقة جمعة مول 

البلد العدادية

إقليم: الخميساتالجاحظإقليم: الخميسات 1691873903/09/13 28 مرديوي محمد
الجتماعيات

03/09/13 11564

U

أيت ميمون

عمالة: مكناسأبوبكر الصديقإقليم: الخميسات11 يناير 1691861103/09/12 18 أسماء واكس
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 04075

D

مكناس )البلدية(

إقليم: القنيطرةام البنينإقليم: الخميساتالمام الغزالي 241651116/09/85 154 زمورة عبد الكبير
الرياضيات

16/09/89أقدمية 20 سنة 11174V)القنيطرة )البلدية

إقليم: القنيطرةابن ياسينإقليم: الخميساتعبد ا بن ياسين 899318416/09/91 130 سلمى عين طمار
الرياضيات

16/09/91إلتحاق بالزوج 26297

H

حدادة

عمالة: مكناسالزرقطونيإقليم: الخميساتالجاحظ 57346116/09/94 112 محمد السعيدي
الرياضيات

01/11/96أقدمية 20 سنة 03936

C

مكناس )البلدية(

إقليم: الخميساتالمام مالكإقليم: الخميساتحودران 1153381416/09/99 86 عبد العزيز السباعي
الرياضيات

06/09/06 11559

N

الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميساتاحمد الحنصاليإقليم: الخميساتمحمد القري 1151889116/09/99 84 محمد الميلودي
الرياضيات

05/09/07 24707Eالصفاصيف

إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: الخميسات20غشت 1153379116/09/99 72 اسماعيل القرفادي
الرياضيات

06/09/11 11576

G

الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميسات20غشت 178826117/09/84 66 عبد ا  اعيدون
الرياضيات

16/10/09 11577

H

الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميساتالباروديإقليم: الخميساتمحمد الناصر 1447365605/09/07 28 ازلحاض هشام
الرياضيات

08/07/13 18692Sخميس سيدي يحيى

ملحقة جمعة مول 

البلد العدادية

عمالة: سل أحمد بلفريجإقليم: الخميسات 1505363105/09/08 28 العمري عادل
الرياضيات

03/09/13 01281S)تابريكت )المقاطعة

إقليم: الخميسات20غشتإقليم: الخميساتمحمد الناصر 1588680702/09/10 28 محمد زهراوي
الرياضيات

04/09/13 11565Vأيت يدين

عمالة: الصخيرات عمار بن ياسرإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء

 - تمارة

1589386102/09/10 28 اكمان هشام
الرياضيات

03/09/13 25226

U

عين العودة )البلدية(

عمالة مقاطعة عين الطلسإقليم: الخميساتحودران

الشق

1447607105/09/07 24 والراس عبد الرحيم
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوجة 20019J)عين الشق )المقاطعة

عمالة: مكناسطه حسينإقليم: الخميساتمحمد الناصر 1750003130/07/14 13 مريم المقدم
الرياضيات

01/09/14إلتحاق بالزوج 04085P)مكناس )البلدية

عمالة: سل البستانإقليم: الخميساتأحمد بن تيمية 1749881101/09/14 12 خديجة القبة
الرياضيات

01/09/14إلتحاق بالزوج 24190T)حصين )المقاطعة
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: سلابن رشدإقليم: الخميساتأحمد بن تيمية 1750358201/09/14 12 هدى لحرش
الرياضيات

01/09/14إلتحاق بالزوج 01149Y)بطانة )المقاطعة

ثانوية المام 

البوصيري العدادية

عمالة: مكناسالداخلةإقليم: الخميسات 1751390201/09/14 12 هبوس سارة
الرياضيات

01/09/14إلتحاق بالزوج 20941L)مكناس )البلدية

عمالة: سل لل حسناءإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 1176620306/09/00 72 ازهار عبسات
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 01270E باب المريسة

)المقاطعة(

إقليم: الخميسات مارس3إقليم: الخميساتالمنصور الدهبي 1182443108/02/02 34 أعراشي عبد الرحيم
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 11562S)تيفلت )البلدية

عمالة: مكناسسيدي بوزكريإقليم: الخميساتأحمد بن تيمية 1751547101/09/14 13 كوتر مبراس
علوم الحياة 

والرض
01/09/14إلتحاق بالزوج 26186

M

مكناس )البلدية(

عمالة: سل المام البخاريإقليم: الخميساتعبد ا بن ياسين 90026116/09/95 96 خديجة ادندل
الفيزياء والكيمياء

21/09/99أقدمية 12 سنة 01286X)العيايدة )المقاطعة

إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: الخميساتيوسف بن تاشفين 1588689902/09/10 46 عبد الرحمان باحمو
الفيزياء والكيمياء

06/09/10 24732

G

أولد عيسى

إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: الخميساتأحمد بن تيمية 1588032102/09/10 36 موزكي لطيفة
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 23002

B

تيفلت )البلدية(

عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: الخميسات20غشت 1686478104/09/12 34 العلمي سعاد
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  18 نونبرإقليم: الخميساتالقدس

 - تمارة

1688036126/07/12 34 نبيلة عاطف
الفيزياء والكيمياء

26/07/12 24896

K

تمارة )البلدية(

إقليم: الخميساتيوسف بن تاشفينإقليم: الخميسات20غشت 1505436805/09/08 24 فتيحة النحيلي
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 22130

D

مرشوش

إقليم: الخميساتسجلماسةإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 1684902103/09/13 18 عابدي فاطمة
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 23003

C

أيت اوريبل

عمالة مقاطعة الحي يوسف بن تاشفينإقليم: الخميساتمولي ادريس أغبال

الحسني

1750607102/09/14 16 الفاهي  محمد
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25571

U

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات عثمان جوريوإقليم: الخميساتمحمد القري

 - تمارة

1598026505/09/11 13 ياقوت طنيطن
علوم الحياة 

والرض
03/09/14إلتحاق بالزوج 26751

B

سيدي يحيى زعير

إقليم: خريبكةعمر  بن  الخطابإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 1685040103/09/13 28 نوال السحايمي
التربية السلمية

03/09/13 12243

G

وادي زم )البلدية(

ثانوية المام 

البوصيري العدادية

عمالة مقاطعة الحي ملويةإقليم: الخميسات

الحسني

1719452103/09/13 18 مريا تيقة
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01674

U

الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: الصويرةتفتاشتإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 1684965403/09/13 28 منى الشباطي
التربية التشكيلية

03/09/13 10397Aتفتاشت
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الرباطالخوارزميعمالة: الرباطابي  هريرة 1182161116/10/00 48 آمنة الواد
اللغة العربية

تبادل 05/09/11 01103Y)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الرباطابي  هريرةعمالة: الرباطالخوارزمي 1447676105/09/07 24 حفيظة  النهراوي
اللغة العربية

تبادل 19/09/12 01114

K

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: سل عبد المالك  السعديعمالة: الرباطالجولن 329094116/09/88 124 جميلة طاهر الدين
اللغة الفرنسية

15/09/15أقدمية 20 سنة 23446J)تابريكت )المقاطعة

عمالة: المحمديةحمان الفطواكيعمالة: الرباطالعربي البناي 1691847303/09/13 21 مريم جمال كنوني
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26390Jبني يخلف

عمالة: سل النخيلعمالة: الرباططلحة بن عبيد ا 1447890205/09/07 38 رايس حفيظة
اللغة اليطالية

02/09/10إلتحاق بالزوج 24835

U

العيايدة )المقاطعة(

سيدي المدني 

بلحسني

إقليم: القنيطرةالشهيد محمد الديوريعمالة: الرباط 209782117/09/84 124 احمد الوسامن
الجتماعيات

28/09/92أقدمية 20 سنة 11172T)القنيطرة )البلدية

عمالة: الرباطلل عائشةعمالة: الرباطالخوارزمي 344183216/09/88 140 عبد ا بوروس
الرياضيات

16/09/88أقدمية 20 سنة 01091

K

حسان )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات ابن بطوطةعمالة: الرباطالميرة عائشة

 - تمارة

988498116/09/93 84 فاطنة  موجوال
الفيزياء والكيمياء

04/09/02أقدمية 12 سنة 01380Z)تمارة )البلدية

عمالة: الرباطمحمد بن عبد السلم السايحعمالة: الرباطابن طفيل 877548116/09/85 140 الدرقاوي نجية
التربية السلمية

16/09/88أقدمية 20 سنة 01092L)حسان )المقاطعة

ثانوية سيدي محمد بن عبد عمالة: الرباطابراهيم الروداني

ا العدادية

إقليم: الجديدة 1152974116/09/99 86 فطناسي شفيق
التكنولوجيا

07/10/03إلتحاق بالزوجة 08702

H

الجديدة )البلدية(

عمالة: الصخيرات المنفلوطيعمالة: سل المجد

 - تمارة

1283277501/01/02 18 الزهرة المريط
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25501T)تمارة )البلدية

عمالة: سلعبدا بن ياسينعمالة: سل وادي المخازن 963183116/09/81 134 فتيحة حاجبي
اللغة الفرنسية

16/09/97أقدمية 12 سنة 24193

W

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

الشهيد الحسين بن 

علي

عمالة: سل المام البخاريعمالة: سل 899920116/09/92 120 لمياء شلوشي
اللغة الفرنسية

16/09/93أقدمية 20 سنة 01286X)العيايدة )المقاطعة

عمالة: الرباطيعقوب المنصورعمالة: سل المام البخاري 893218116/09/89 108 سعيدة صحيبي
اللغة الفرنسية

08/09/96أقدمية 20 سنة 01090J)حسان )المقاطعة

عمالة: الرباطأم البنينعمالة: سل الندلس 988456216/09/93 86 جميلة أبو الغيث
اللغة الفرنسية

06/09/02إلتحاق بالزوج 01106

B

اليوسفية )المقاطعة(

إقليم: الخميساتتيفلتعمالة: سلالمغرب العربي 1447208205/09/07 18 فوزية ناصف
اللغة الفرنسية

03/09/13 26749Z)تيفلت )البلدية

عمالة: الرباطالمام البخاريعمالة: سل عبد العزيز أمين 1750415602/09/14 15 سمية أجدير
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01086E أكدال الرياض

)المقاطعة(
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: صفروأبو سالم العياشيعمالة: سلالسمارة 1309128615/09/03 80 نزهة حماني
اللغة النجليزية

05/09/05 02452Pعين الشكاك

عمالة: الرباطلل عائشةعمالة: سل الفتح 1160887116/09/99 67 محسن الجوهري
الجتماعيات

20/09/06إلتحاق بالزوجة 01091

K

حسان )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات عثمان جوريوعمالة: سل النخيل

 - تمارة

1284652107/09/05 28 حميد  ايت البوخاري
الجتماعيات

03/09/13 26751

B

سيدي يحيى زعير

إقليم: تطوانالزبير بن العوامعمالة: سل المحيط 1750957102/09/14 12 اليملحي عبد الرحمان
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26411

G

تطوان )البلدية(

سيدي محمد بن عبد 

ا

عمالة: سلابن رشدعمالة: سل 90991116/09/95 110 صودي  إبراهيم
الرياضيات

23/11/98أقدمية 12 سنة 01149Y)بطانة )المقاطعة

عمالة: سلالثانوية العدادية الجاحظعمالة: سل المام البخاري 772846116/09/92 92 مصطفى  الحيمر
الرياضيات

09/10/00أقدمية 12 سنة 01266A)بطانة )المقاطعة

عمالة: سل لل حسناءعمالة: سلعبدا بن ياسين 347424116/09/88 68 نورالدين      سكري
الرياضيات

06/09/06 01270E باب المريسة

)المقاطعة(

عمالة: سل المام عليعمالة: سل المنصور الذهبي 55480116/09/94 66 بوكل   رشيد
الرياضيات

06/09/05 01269

D

بطانة )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات عبدالسلم عامرعمالة: سلعبدا بن ياسين

 - تمارة

1124784116/09/98 42 غزالة عنور
الرياضيات

20/10/11 26346Lسيدي يحيى زعير

عمالة: سلمعاد بن جبلعمالة: سل المام البخاري 241946101/10/83 30 الركراكي محمد
الرياضيات

05/09/11 01279P)تابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات ابن بسامعمالة: سل عبد ا كنون

 - تمارة

968554215/10/84 81 شهرمان  فاطمة
علوم الحياة 

والرض
14/11/05إلتحاق بالزوج 22643L)تمارة )البلدية

إقليم: تطوانعلي بن أبي طالبعمالة: سل البستان 1232685110/09/01 77 أحجيوج إحسان
علوم الحياة 

والرض
01/09/06إلتحاق بالزوج 24053

U

ازل

إقليم: النواصرابن مالكعمالة: سل الهناء 1124281716/09/98 34 حامدي المختار
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 26527

H

بوسكورة )البلدية(

عمالة: الصخيرات الدريسيعمالة: سل الريحان

 - تمارة

1688047504/09/12 34 مجدوبي حكيمة
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 01384

D

الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات عزيزامينعمالة: سلحليمة السعدية

 - تمارة

1589058102/09/10 28 عدنان مسكلي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 21502

W

عين العودة )البلدية(

عمالة: الرباطالجولنعمالة: سل المجد 1545284102/09/09 20 لمغاري أسماء
الفيزياء والكيمياء

01/09/13إلتحاق بالزوج 01109E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

إقليم: الخميساتالمام الغزاليعمالة: سلرضى السلوي 1588002102/09/10 18 العزعوزي أحمد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 11570A سيدي علل البحراوي

)البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

سيدي محمد بن عبد 

ا

عمالة مقاطعات التشاركعمالة: سل

سيدي البرنوصي

1588036802/09/10 18 ام العز رشيد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 06746

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

إقليم: القنيطرةالشهيد محمد الديوريعمالة: سل محمد الزرقطوني 1240224106/09/01 46 لفرم عبد الناجي
التربية السلمية

02/09/10 11172T)القنيطرة )البلدية

عمالة: سل خالد بن الوليدعمالة: سلالعيون 1261147111/09/02 48 عبد الرسول رجاء
التربية البدنية

24/09/08 01268

C

بطانة )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات احمد البيضاويعمالة: سل المحيط

 - تمارة

16867541204/09/12 12 لعشير لسلى
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26752

C

سيدي يحيى زعير

إقليم: خنيفرةبدرعمالة: سلعبد الرحمان حجي 331680116/09/88 70 سعد الدين بلعيد
التكنولوجيا

06/09/06 11964

D

خنيفرة )البلدية(

عمالة: مكناسالبيرونيإقليم: سيدي قاسمإعدادية أنوال 885428116/09/87 102 مرموش مليكة
اللغة العربية

06/09/01إلتحاق بالزوج 03939F)ويسلن )البلدية

عمالة: مكناسالمنصورإقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطاب 1176952106/09/00 80 رياضي بوشرة
اللغة العربية

05/09/03إلتحاق بالزوج 25495L)مكناس )البلدية

إعدادية جابر ابن 

حيان

إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي قاسم 1279588507/09/04 52 لحمر كريم
اللغة العربية

02/09/09 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 1597763105/09/11 31 المكي اكرام
اللغة العربية

05/09/11إلتحاق بالزوج 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

إعدادية جابر ابن 

حيان

إقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعداديةإقليم: سيدي قاسم 1588460102/09/10 28 محمد علوات
اللغة العربية

03/09/13 26676Vبير الطالب

إقليم: سيدي سليمانالخنساءإقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت 1589407402/09/10 28 عبد العاطي  الحلفي
اللغة العربية

03/09/13 25994

D

ازغار

إعدادية المام 

البخاري

إقليم: النواصرخالد بن الوليدإقليم: سيدي قاسم 1692356703/09/13 28 الهام باها
اللغة العربية

03/09/13 26526

G

دار بوعزة )البلدية(

إعدادية دار 

العسلوجي

عمالة: مكناسعين كرمةإقليم: سيدي قاسم 1545190202/09/09 24 الكوشي حفيظة
اللغة العربية

20/07/12إلتحاق بالزوج 04089

U

عين كرمة-واد الرمان

عمالة: الصخيرات عثمان جوريوإقليم: سيدي قاسميوسف ابن تاشفين

 - تمارة

1685955304/09/12 24 الشرقاوي بديعة
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 26751

B

سيدي يحيى زعير

الثانوية العدادية عمر إقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة

الجيدي

إقليم: شفشاون 1587903302/09/10 18 احمد الشهب
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 06416Yاسطيحة

عمالة: مكناسمولي حفيظإقليم: سيدي قاسمابن بصال 212523216/09/84 162 الغازي عبد المجيد
اللغة الفرنسية

16/09/86أقدمية 20 سنة 03927T)مكناس )البلدية

إعدادية جابر ابن 

حيان

إقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعداديةإقليم: سيدي قاسم 339825516/09/88 106 لكبال الحسان
اللغة الفرنسية

16/09/99أقدمية 12 سنة 26676Vبير الطالب
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - اع الزياتنإقليم: سيدي قاسمإعدادية جوهرة

أصيل

344171116/09/88 104 محمد الحباسي
اللغة الفرنسية

06/04/07إلتحاق بالزوجة 26339

D

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: مكناسالمام مالكإقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطاب 1151897316/09/99 98 عواد سناء
اللغة الفرنسية

16/09/99إلتحاق بالزوج 04097

C

مكناس )البلدية(

إعدادية المهدي ابن 

تومرت

عمالة: طنجة - إع.عبد ا كنونإقليم: سيدي قاسم

أصيل

892714116/09/90 86 رحمة سوسان
اللغة الفرنسية

16/09/15 23226V)بني مكادة )المقاطعة

إعدادية عبد المالك 

السعدي

إقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعداديةإقليم: سيدي قاسم 1179033106/09/00 70 عبدالواحد بلحاج المامون
اللغة الفرنسية

02/09/10 26676Vبير الطالب

إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 1587739702/09/10 46 الناصري   بثينة
اللغة الفرنسية

02/09/10 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

إعدادية دار 

العسلوجي

عمالة: المحمديةعين حرودةإقليم: سيدي قاسم 1686505304/09/12 34 القرشي كوثر
اللغة الفرنسية

04/09/12 01756

H

عين حرودة )البلدية(

إعدادية المام 

البخاري

إقليم: الحاجبيعقوب المنصورإقليم: سيدي قاسم 1409557606/09/06 30 حدوش اكرام
اللغة الفرنسية

02/09/11إلتحاق بالزوج 04232Z)اكوراي )البلدية

إقليم: سيدي سليمانالصفصافإقليم: سيدي قاسميوسف ابن تاشفين 1264423702/10/02 28 إبراهيم بنعزوز
اللغة الفرنسية

03/09/13 25490Fمساعدة

إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 1686239904/09/12 26 سهام الشبلوي
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

عمالة: فاسالنسيمإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 1693247303/09/13 18 الروزي هناء
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 24498

C

زواغة )المقاطعة(

إقليم: صفرومحمد السادسإقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت 17504031002/09/14 13 فاطمة أكراجاي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 02448

K

إيموزار كندر 

)البلدية(

إقليم: الصويرةالمير مولي رشيدإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 1277428407/09/04 42 حميد الغوان
اللغة النجليزية

02/09/10 10404

H

الحنشان )البلدية(

إقليم: القنيطرةمولي علي الشريفإقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمون 893234116/09/89 136 السعدية صوصيني
الجتماعيات

16/09/89أقدمية 20 سنة 11169P)القنيطرة )البلدية

عمالة: فاسإبن أجرومإقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطاب 398107116/09/91 110 راقي ادريس
الجتماعيات

16/09/99أقدمية 12 سنة 01969P)أكدال )المقاطعة

عمالة: مكناسالقدسإقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت 1233298910/09/01 80 لبنى جعدوني
الجتماعيات

05/09/03إلتحاق بالزوج 03932Y)مكناس )البلدية

عمالة: مكناسابن رشدإقليم: سيدي قاسمإعدادية أنوال 1282025104/09/02 60 سميرة قصو
الجتماعيات

06/10/11 21491J)مكناس )البلدية

إقليم: العيونجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 1308716305/09/03 58 شرويت عبد الحق
الجتماعيات

02/09/09 06476

N

العيون )البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: القنيطرةالمختار السوسيإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 1504790105/09/08 50 بجاج نوال
الجتماعيات

05/09/08إلتحاق بالزوج 11175

W

القنيطرة )البلدية(

عمالة: سل المحيطإقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمون 1240975206/09/01 36 فاطمة الدحاني
الجتماعيات

02/09/10 25860

H

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

إقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمونإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 1504789105/09/08 32 بدري عبد الصادق
الجتماعيات

03/09/13 15103

R

مشرع بلقصيري 

)البلدية(

إعدادية دار 

العسلوجي

إقليم: سيدي سليمانالصفصافإقليم: سيدي قاسم 1588429202/09/10 28 شحفان توفيق
الجتماعيات

03/09/13 25490Fمساعدة

إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوزإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال 1588433302/09/10 18 دهماني لوبنة
الجتماعيات

03/09/13 25984Tسيدي عزوز

عمالة: مكناسمحمد عبدهإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 1750326102/09/14 12 أم كلثوم بن خالي
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 04079

H

مكناس )البلدية(

عمالة: مكناسبوفكرانإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سينا 241988401/10/85 122 عبدالحق باحنيني
الرياضيات

16/09/98أقدمية 12 سنة 25493J)بوفكران )البلدية

عمالة: مكناسأحمد بن شقرونإقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلة 745185516/09/93 112 سعيد العوني
الرياضيات

16/09/99أقدمية 12 سنة 03944Lواد الجديدة

إقليم: سيدي قاسمإعدادية النويراتإقليم: سيدي قاسمابن بصال 241629116/09/85 96 بوسلهام احمين
الرياضيات

16/09/99أقدمية 12 سنة 23498

R

انويرات

عمالة: مكناسادريس الولإقليم: سيدي قاسمإعدادية النويرات 789652516/09/92 76 حسن أوعزيزو
الرياضيات

07/09/05 03937

D

مولي ادريس 

زرهون )البلدية(

إعدادية المام 

البخاري

إقليم: الحاجبيعقوب المنصورإقليم: سيدي قاسم 1270728105/09/03 64 العلوي فكروش مولي 

ادريس

الرياضيات
05/09/07 04232Z)اكوراي )البلدية

ثانوي محمد 

الزرقطوني

عمالة: الرباطابن خلدونإقليم: سيدي قاسم 1179064106/09/00 54 عبدالرحمان بنحمزة
الرياضيات

05/09/07إلتحاق بالزوجة 01096

R

حسان )المقاطعة(

إعدادية عبد المالك 

السعدي

الثانوية العدادية محمد إقليم: سيدي قاسم

الزرقطوني

إقليم: مولي يعقوب 1447221305/09/07 54 رشيدة بودين
الرياضيات

04/09/12 02254Zعين الشقف

عمالة: سلعبدا بن ياسينإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 1447377505/09/07 36 بنعيسى كرينع
الرياضيات

05/09/10 24193

W

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

عمالة: مكناسأمشيوط سلم بن بوشتىإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 16861491204/09/12 34 كمال الكحل
الرياضيات

04/09/12 03942Jمغاصيين

إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 1686150104/09/12 34 مصطفى القرشي
الرياضيات

04/09/12 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

إعدادية سيدي عمر 

الحاضي

عمالة مقاطعة عين الشهيد محمد بن المكيإقليم: سيدي قاسم

الشق

1597429405/09/11 30 الزيتي آسية
الرياضيات

05/09/11 24701Y)عين الشق )المقاطعة
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إعدادية دار 

العسلوجي

إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: سيدي قاسم 1598451405/09/11 30 اسماء التكتي
الرياضيات

05/09/11إلتحاق بالزوج 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

إقليم: الخميسات20غشتإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 1691889603/09/13 28 سمية زلماط
الرياضيات

03/09/13 11565Vأيت يدين

عمالة: طنجة - طارق بن زيادإقليم: سيدي قاسمإعدادية اشبانات

أصيل

1598400105/09/11 24 الدريسي الشليحي حسناء
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 15144

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

إعدادية المام 

البخاري

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: سيدي قاسم

المكي

إقليم: برشيد 1685851104/09/12 24  ياسين بنشيخ
الرياضيات

04/09/12 24379Y)برشيد )البلدية

عمالة: سل الريحانإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 1686522304/09/12 24 اكريم إدريس
الرياضيات

04/09/12 24609Yالسهول

إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسميوسف ابن تاشفين 1686541104/09/12 24 منير المصلي
الرياضيات

04/09/12 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

عمالة: سل المحيطإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 1686548120/07/12 24 خديجة سلمان
الرياضيات

20/07/12 25860

H

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

إعدادية دار 

العسلوجي

عمالة مقاطعات التشاركإقليم: سيدي قاسم

سيدي البرنوصي

1687484104/09/12 24 دوريد مصطفى
الرياضيات

04/09/12 06746

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 1587731702/09/10 18 ناجي الكيواني
الرياضيات

03/09/13 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9إقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 1588603102/09/10 18 سامية الفتحي
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 25028

D

المنارة )المقاطعة(

عمالة: مكناسعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلة 1261840104/09/02 68 فوزية لشهب
علوم الحياة 

والرض
07/09/05إلتحاق بالزوج 04078

G

مكناس )البلدية(

إقليم: القنيطرةعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت 1240220506/09/01 60 عبد العالي شعيب
علوم الحياة 

والرض
06/09/06 24622

M

القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرةالفتحإقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطاب 1284889807/09/05 36 عزيزون ابراهيم
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 26743Tسيدي محمد بنمنصور

إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 1686174504/09/12 24 نضال بقالي
علوم الحياة 

والرض
04/09/12إلتحاق بالزوج 16665

N

واد امليل )البلدية(

عمالة: الرباطعمرو عالمإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 1587762202/09/10 19 رابحة أمهاوش
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 01104Z)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: سلمولي رشيدإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال 1692133303/09/13 18 الزهرة  اقجيدع
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26205

H

العيايدة )المقاطعة(

إقليم: سيدي سليمانالصفصافإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال 1750254102/09/14 14 حيات حرشاوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 25490Fمساعدة

64



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إعدادية دار 

العسلوجي

عمالة مقاطعات عبد الرحيم بوعبيدإقليم: سيدي قاسم

مولي رشيد

1261155116/09/02 76 محمد عشاق الدريسي
الفيزياء والكيمياء

07/09/05 23629

H

مولي رشيد 

)المقاطعة(

ثانوية طارق بن زياد إقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت

العدادية

إقليم: الجديدة 15887061102/09/10 46 طامو الفليوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 22462Pزاوية سايس

إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيليةإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 1598719905/09/11 40 بنبياض أمينة
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 18513Xالغربية

عمالة: الرباطابن طفيلإقليم: سيدي قاسميوسف ابن تاشفين 1588049102/09/10 36 رجاء بوالدراع
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 01088

G

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

إقليم: النواصرخالد بن الوليدإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 15987121305/09/11 30 ربيعة الحوزي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 26526

G

دار بوعزة )البلدية(

إقليم: تطوانالندلسإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 1685938104/09/12 24 فاطمة فنان
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 21285

K

تطوان )البلدية(

إعدادية جابر ابن 

حيان

إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن باجةإقليم: سيدي قاسم 1240661206/09/01 76 حاميد هيشار
التربية السلمية

05/09/07 22091Lزيرارة

عمالة: مكناسالبيرونيإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سينا 1282876101/01/05 54 حميد حبشي
التربية السلمية

21/12/10 03939F)ويسلن )البلدية

عمالة: الصخيرات الدريسيإقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطاب

 - تمارة

1544876402/09/09 34 الرؤفي عبد الجليل
التربية السلمية

04/09/12 01384

D

الصخيرات )البلدية(

إعدادية دار 

العسلوجي

عمالة: مكناسالمنصور الذهبيإقليم: سيدي قاسم 1750079102/09/14 14 امبارك الشبيلي
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 03934A)مكناس )البلدية

ثانوي محمد 

الزرقطوني

إقليم: قلعة ثانوية  ابن الحجاج العداديةإقليم: سيدي قاسم

 السراغنة

1686641304/09/12 34 الجيللي  عياد
التربية البدنية

04/09/12 09360Y)سيدي رحال )البلدية

إعدادية سيدي عمر 

الحاضي

عمالة: طنجة - جابر بن حيانإقليم: سيدي قاسم

أصيل

1686063104/09/12 24 الهرناف ابتسام
التربية البدنية

04/09/12 26009V طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات علل الفاسيإقليم: سيدي قاسمثانوية محمد الخامس

مولي رشيد

1280002407/09/04 82 أسماء بودا
التربية السرية

07/09/04أقدمية 12 سنة 01846F سيدي عثمان

)المقاطعة(

إقليم: القنيطرةابن ياسينإقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمون 1044196116/09/96 118 محمد رضا جراوي
التربية التشكيلية

16/09/96أقدمية 20 سنة 26297

H

حدادة

عمالة: الصخيرات محمدبن زاكورإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال

 - تمارة

1685009203/09/13 19 رجاء درقاوي
التربية الموسيقية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01302P)تمارة )البلدية

عمالة: سلمولي رشيدإقليم: سيدي سليمانجابر بن حيان 1233455906/09/01 56 مرشد زينب
اللغة العربية

30/09/10 26205

H

العيايدة )المقاطعة(

عمالة: مكناسعثمان بن عفانإقليم: سيدي سليمانالوفاق 1447184305/09/07 55 سومية لحموزي
اللغة العربية

05/09/07إلتحاق بالزوج 03940

G

ويسلن )البلدية(
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الجهة الصلية : 
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: القنيطرةالجاحضإقليم: سيدي سليمانمحمود درويش 15883211002/09/10 18 قصبي مصطفى
اللغة العربية

03/09/13 11189Lبنمنصور

عمالة: سل عبدالكبير الخطيبيإقليم: سيدي سليمانالزلقة 1685146103/09/13 28 لل مريم العلوي
اللغة الفرنسية

03/09/13 21513

H

حصين )المقاطعة(

إقليم: مديونةعبد ا كنونإقليم: سيدي سليماناللعبيات 1447870105/09/07 24 عفيفي وفاء
اللغة الفرنسية

04/09/12 26113

H

مديونة )البلدية(

إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 1692239503/09/13 21 عفاف للي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26735Jعين الشقف

عمالة: فاسعبد ا بن ياسينإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 1750393302/09/14 15 إحسان الحوتي التلمساني
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 02248T)زواغة )المقاطعة

إقليم: الحاجبخالد ابن الوليدإقليم: سيدي سليماناللعبيات 12783751021/09/04 42 ادريس دهبي
اللغة النجليزية

02/09/09إلتحاق بالزوجة 23476Sرأس اجري

عمالة: فاسالوحدةإقليم: سيدي سليمانالتضامن 1598062605/09/11 30 ليلى المجتهد
اللغة اللمانية

05/09/11إلتحاق بالزوج 19830

D

سيدي حرازم

إقليم: القنيطرةالمختار السوسيإقليم: سيدي سليمانابن  ياسين 1123799116/09/98 67 منصور بلغدش
الجتماعيات

05/09/07إلتحاق بالزوجة 11175

W

القنيطرة )البلدية(

إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 1284681807/09/05 46 بوعايد جواد
الجتماعيات

05/09/11 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

إقليم: القنيطرةالخوارزميإقليم: سيدي سليمانجابر بن حيان 1504813105/09/08 31 كريمة  السقلفي
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوج 11176X)القنيطرة )البلدية

إقليم: القنيطرةعقبة بن نافعإقليم: سيدي سليمانابن  ياسين 363095116/09/89 132 عبد الكامل الهدار
الرياضيات

16/09/90أقدمية 20 سنة 11179A)القنيطرة )البلدية

إقليم: سيدي سليمانالنهضةإقليم: سيدي سليماناللعبيات 1233407206/09/01 66 إدريس لكرون
الرياضيات

02/09/09 26316

D

بومعيز

إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 1504835205/09/08 40 رضوان بنمريش
الرياضيات

05/09/11 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

عمالة مقاطعة الحي المام الجزوليإقليم: سيدي سليمانالقصيبية

الحسني

1686546104/09/12 25 لمياء رفيع
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 01668

M

الحي الحسني 

)المقاطعة(

ثانوية 11 يناير 

العدادية

إقليم: سيدي سليمانالسلمإقليم: سيدي سليمان 1113503116/09/97 100 أبو الستة لطيفة
علوم الحياة 

والرض
16/09/98أقدمية 12 سنة 11186

H

سيدي سليمان 

)البلدية(

إقليم: القنيطرةابن خلدونإقليم: سيدي سليمانعمر بن الخطاب 1241630118/09/01 84 بولحديد فتيحة
علوم الحياة 

والرض
10/09/02أقدمية 12 سنة 11177Y)القنيطرة )البلدية

عمالة: سلعبد الرحمان حجيإقليم: سيدي سليمانالياسمين 893394116/09/89 48 فاطمة اولد عدي
علوم الحياة 

والرض
18/09/11 01273

H

باب المريسة 

)المقاطعة(
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: سلالمام الشاطبيإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 1261562104/09/02 40 رجاء  الجوهري
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 21536

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

إقليم: سيدي سليمانالياسمينإقليم: سيدي سليماناللعبيات 1408791106/09/06 36 حليمة   هموش
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 24461

M

سيدي سليمان 

)البلدية(

ثانوية 11 يناير 

العدادية

إقليم: خريبكةالشهيد اعمربالحاجإقليم: سيدي سليمان 1408433206/09/06 18 بنعيسى علي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 24361

D

قصبة  الطرش

عمالة مقاطعات زينب النفزاويةإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني

الفداء مرس 

1261274204/09/02 94 وفاء بلمعمر
الفيزياء والكيمياء

04/09/02أقدمية 12 سنة 01542A)الفداء )المقاطعة

إقليم: القنيطرةالمختار السوسيإقليم: سيدي سليمانابن  ياسين 1448006105/09/07 30 أمزي محجوبة
التربية السلمية

03/09/13 11175

W

القنيطرة )البلدية(

ثانوية 11 يناير 

العدادية

إقليم: ميدلتاغبالوإقليم: سيدي سليمان 1280873707/09/04 40 اسماعيل اوهروا
التربية البدنية

04/09/12 21051Fاغبالو

إقليم: جرسيفإعدادية راس لقصرإقليم: سيدي سليمانمحمود درويش 1750739502/09/14 13 ابن يعيش الحسين
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26716

N

راس القصر

إقليم: القنيطرةالشهيد محمد الديوريإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 1233742113/09/01 68 سناء زكاغ
التربية السرية

07/09/05إلتحاق بالزوج 11172T)القنيطرة )البلدية

إقليم: الخميسات مارس3إقليم: سيدي سليمانابن  ياسين 1598201205/09/11 31 نجاة الزعفران
التربية الموسيقية

05/09/11إلتحاق بالزوج 11562S)تيفلت )البلدية

إقليم: القنيطرةاولد اوجيهإقليم: سيدي سليمانعمر بن الخطاب 15056821005/09/08 31 لهن ليلى
المعلوميات

05/09/11إلتحاق بالزوج 11168

N

القنيطرة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - الدريسي

تمارة

عمالة: الرباطابن بسام 893146116/09/89 108 سعاد ركالة
اللغة الفرنسية

16/09/96أقدمية 20 سنة 01108

D

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - عزيزامين

تمارة

عمالة: الرباطعمر بن الخطاب 1151343416/09/99 60 لهباوي فتيحة
اللغة الفرنسية

17/02/09 01089

H

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

سيدي المدني 

بلحسني

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

إقليم: النواصرابن عربي 1750642102/09/14 13 سعاد عزوزي
اللغة الفرنسية

03/09/14إلتحاق بالزوج 26229J)بوسكورة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - البطحاء

تمارة

عمالة: الرباطعبدالعزيز دينية 1751749102/09/14 13 حسيني خديجة
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01112

H

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - المام الشاطبي

تمارة

الثانوية التأهيلية المهدي بن 

بركة ملحقة زويكا

إقليم: تيزنيت 1408958406/09/06 70 محمد  فراح
اللغة النجليزية

تبادل 06/09/06 23976

K

المعدر الكبير

عمالة: الصخيرات  - 20 غشت

تمارة

عمالة مقاطعات السمارة

الفداء مرس 

1270662705/09/03 54 ابدار حسن
اللغة النجليزية

10/10/09إلتحاق بالزوجة 01544

C

الفداء )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - عزيزامين

تمارة

عمالة: الصخيرات المام الشاطبي

 - تمارة

1408355106/09/06 24 شيماء يرتاوي
اللغة النجليزية

تبادل 04/09/12 24186

N

الصخيرات )البلدية(
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - موحى احمو الزياني

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن بطوطة

 - تمارة

393474116/10/90 96 مائدة نجاة
الجتماعيات

16/09/99أقدمية 12 سنة 01380Z)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مرس الخير

تمارة

عمالة: الرباطسيدي المدني بلحسني 323644221/09/87 66 جابري عبد السلم
الجتماعيات

05/09/07إلتحاق بالزوجة 01111

G

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - عزيزامين

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن سيناء

 - تمارة

1232701306/09/01 54 بشرى آيت اشكار
الجتماعيات

05/09/07 23102

K

تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - المهدي بن عبود

تمارة

عمالة: الصخيرات موحى احمو الزياني

 - تمارة

1239992206/09/01 52 حسن منشور
الجتماعيات

17/10/09 01387

G

مرس الخير

سيدي المدني 

بلحسني

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الصخيرات مرس الخير

 - تمارة

310916121/09/87 82 بولمين مولي عبدا
الرياضيات

07/09/04أقدمية 12 سنة 24604Tمرس الخير

عمالة: الصخيرات  - موحى احمو الزياني

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن بسام

 - تمارة

1151341116/09/99 78 المنديلي مينة
الرياضيات

05/09/03أقدمية 12 سنة 22643L)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابي الحسن المريني

تمارة

عمالة: الصخيرات المام مالك

 - تمارة

1283177101/01/05 62 لغريب الحسنية
الرياضيات

04/12/07 01385E)عين عتيق )البلدية

سيدي المدني 

بلحسني

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الصخيرات أحمد الشرقاوى

 - تمارة

59800116/09/94 54 خديجة العلمي
الرياضيات

05/09/07 26345

K

سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر الصديق

تمارة

إقليم: الخميساتمولي اسماعيل 338271416/09/88 50 ادريس الصقلي
الرياضيات

30/09/11 11557L)الخميسات )البلدية

سيدي المدني 

بلحسني

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الصخيرات موحى احمو الزياني

 - تمارة

178729220/09/83 42 عبد السلم حمودة
الرياضيات

02/09/09 01387

G

مرس الخير

عمالة: الصخيرات  - عمار بن ياسر

تمارة

عمالة: الرباطالعربي البناي 1152858116/09/99 38 الشيهب ادريس
الرياضيات

02/09/10 01102X)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر الصديق

تمارة

عمالة: سل العلمة محمد بنعلي الدكالي 1409689106/09/06 36 زكرياء عدنان
التكنولوجيا

02/09/10 01285

W

العيايدة )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - عزيزامين

تمارة

عمالة: الصخيرات عثمان جوريو

 - تمارة

1588676302/09/10 18 فاطمة سعيدي
الرياضيات

22/07/13 26751

B

سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - البطحاء

تمارة

عمالة: الرباطالجولن 1597739105/09/11 12 شريفي علوي كريمة
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 01109E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - 20 غشت

تمارة

إقليم: ميدلتاعدادية العياشي 1045403116/09/96 60 سعاد أيت علي قشو
علوم الحياة 

والرض
06/09/06إلتحاق بالزوج 11965E)ميدلت )البلدية

سيدي المدني 

بلحسني

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الرباطالجولن 1261673316/09/02 46 رشيدة الفراسي
علوم الحياة 

والرض
20/10/09إلتحاق بالزوج 01109E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - 20 غشت

تمارة

إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية ماء العينين 883211216/09/86 76 نادية ناجي
الفيزياء والكيمياء

28/09/07 07849F)بوزنيقة )البلدية
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - المام الشاطبي

تمارة

عمالة: الصخيرات عبد ا كنون

 - تمارة

1124308116/09/98 72 الكبير القاوس
الفيزياء والكيمياء

12/06/06 01381A)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  -  18 نونبر

تمارة

إقليم: القنيطرةام البنين 1241132106/09/01 24 عزيزة كسوس
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 11174V)القنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عمار بن ياسر

تمارة

عمالة مقاطعة الحي ابن المؤقت

الحسني

1684977203/09/13 21 مجبر امينة
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 01671

R

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - البطحاء

تمارة

إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العدادية 1749955302/09/14 12 حنان روشدي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 08701

G

أزمور )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - أحمد الشرقاوى

تمارة

إقليم: مديونةعبد ا كنون 1750624102/09/14 12 خديجة بن الحداد
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 26113

H

مديونة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - موحى احمو الزياني

تمارة

عمالة: الرباطابي  هريرة 1151333116/09/99 48 مصدق زهراء
التربية السلمية

04/09/12 01114

K

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - الدريسي

تمارة

إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة 16868611204/09/12 24 سعيدة أعقى
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوج 25977

K

أولد ميمون
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

05

ثانوية البحيرة 

العدادية

ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: أزيلل

التأهيلية

إقليم: أزيلل 1283595301/01/02 76 امين حفيظة
اللغة العربية

05/10/07 07284Sتيموليلت

ملحقة ثانوية شللت 

أزود العدادية بتكل

إقليم: طرفايةابن تومرتإقليم: أزيلل 1283621401/01/02 76 احل ابراهيم
اللغة العربية

04/09/07 25871V)طرفاية )البلدية

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: أزيلل

باها

1687097104/09/12 24 اسماعيل زاهد
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 05371

M

أيت عميرة

ثانوية الطلس 

العدادية

إقليم: تطوانابن ماجةإقليم: أزيلل 16851141103/09/13 18 فتيحة الوكواكي
اللغة العربية

03/09/13 26396

R

بني سعيد

ثانوية تيلوكيت 

العدادية

إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: أزيلل 16924951003/09/13 18 الحنفي زهرة
اللغة العربية

03/09/13 18480Lتنانت

ثانوية الطلس 

العدادية

ثانوية المختار السوسي إقليم: أزيلل

العدادية

إقليم: سيدي بنور 1749765102/09/14 13 محسن الصالحي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

ثانوية سيدي علي بن 

ابراهيم العدادية

إقليم: الفقيه بن ملحقة الوحدةإقليم: أزيلل

صالح

1281314907/09/04 58 البشير خيا
اللغة الفرنسية

05/09/08 21220Pسيدي  حمادي

ثانوية تيفاريتي 

التأهيلية

الثانوية العدادية الطلس إقليم: أزيلل

الكبير

إقليم: الحوز 1280912907/09/04 48 أيت الكوش حسناء
اللغة الفرنسية

06/09/08 20937

G

أسني

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

الثانوية العدادية اولد علي إقليم: أزيلل

منصور

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1680747904/09/12 34 زهير حليمة
اللغة الفرنسية

04/09/12 26047Lبرادية

ثانوية تيلوكيت 

العدادية

عمالة مقاطعات مليكة الفاسيإقليم: أزيلل

سيدي البرنوصي

16848391603/09/13 28 بوحولي سناء
اللغة الفرنسية

03/09/13 25781X سيدي مومن

)المقاطعة(

ثانوية الطلس 

العدادية

ثانوية موحا و سعيد إقليم: أزيلل

العدادية

إقليم: بني ملل 1685082903/09/13 28 السعدية بن مقية
اللغة الفرنسية

03/09/13 07682Z)القصيبة )البلدية

ملحقة ثانوية مولي 

عيسى بن ادريس 

الثانوية العدادية الطلس إقليم: أزيلل

الكبير

إقليم: الحوز 1692719603/09/13 28 فاطمة الصديق
اللغة الفرنسية

03/09/13 20937

G

أسني

ثانوية تيلوكيت 

العدادية

إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: أزيلل 1685914304/09/12 24 نادية نجيب
اللغة الفرنسية

04/09/12 18480Lتنانت

ثانوية تنانت 

العدادية

عمالة: سلالعيونإقليم: أزيلل 1687369104/09/12 24 السعيدي أسماء
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 01288Z)حصين )المقاطعة

ثانوية زاوية احنصال 

العدادية

إقليم: خريبكةثانوية تاشرافت التأهيليةإقليم: أزيلل 1158376116/09/99 18 طارق برغاني
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 23667Zتشرافت

ثانوية تيفاريتي 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن الخطيب العداديةإقليم: أزيلل

صالح

1408315306/09/06 58 عصام     برباش
اللغة النجليزية

04/09/12 25770

K

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

ثانوية تنانت 

العدادية

الثانوية التأهيلية خالد بن إقليم: أزيلل

الوليد

إقليم: برشيد 16871451504/09/12 34 محمد  بهي
اللغة النجليزية

04/09/12 14647V)اولد عبو )البلدية
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية آيت امحمد 

التأهيلية

إقليم: خريبكةالشهيد محمد كدامةإقليم: أزيلل 1693171903/09/13 28 يونس بوعمراني
اللغة النجليزية

03/09/13 24362Eبوخريص

ثانوية تبانت 

العدادية

ثانوية محمد السادس إقليم: أزيلل

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1687150604/09/12 24 بشرة العلوي
اللغة النجليزية

04/09/12 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

ثانوية تيفاريتي 

التأهيلية

ثانوية أربعاء العونات إقليم: أزيلل

العدادية

إقليم: سيدي بنور 16932032003/09/13 18 مصدق محمد
اللغة النجليزية

03/09/13 08729

M

العونات

ثانوية الزرقطوني 

التأهيلية

عمالة: مكناسابن عثمان المكناسيإقليم: أزيلل 1283593101/01/02 76 سعاد اليوسفي
الجتماعيات

13/02/08 04084

N

مكناس )البلدية(

ثانوية الطلس 

العدادية

إقليم: تازةالمغرب العربيإقليم: أزيلل 1589567302/09/10 36 حفيظ الشلح
الجتماعيات

02/09/10 20174

C

أيت سغروشن

ثانوية الطلس 

العدادية

إقليم: صفرواعدادية  فاطمة الفهريةإقليم: أزيلل 1692292403/09/13 28 حسن الشكري
الجتماعيات

03/09/13 25024Z)رباط الخير )البلدية

ثانوية الخوارزمي 

العدادية

عمالة: فاسالوفاقإقليم: أزيلل 1692909103/09/13 28 محمد اخانة
الجتماعيات

03/09/13 23863

M

زواغة )المقاطعة(

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

إقليم: ميدلتملويةإقليم: أزيلل 1686305304/09/12 24 نواري أحمد
الجتماعيات

04/09/12 26397Sبومية

ثانوية تيفرت نايت 

حمزة العدادية

إقليم: بولمانثانوية 18 ماي العداديةإقليم: أزيلل 1692302103/09/13 18 الصوفي  يوسف
الجتماعيات

03/09/13 23664

W

ميسور )البلدية(

ثانوية ابن خلدون 

العدادية

إقليم: خنيفرةالزاويةإقليم: أزيلل 1750959502/09/14 12 فواد عبوبي
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26226Fأيت اسحاق

ثانوية جابر بن حيان 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية معاد بن جبل العداديةإقليم: أزيلل 209946117/09/84 156 عبد الواحد غنمي
الرياضيات

17/09/84أقدمية 20 سنة 25477S)بني ملل )البلدية

ثانوية محمد السادس 

العدادية واويزغت

إقليم: بني مللتانوية فم وودي العداديةإقليم: أزيلل 215441217/09/84 156 احمد احزون
الرياضيات

17/09/84أقدمية 20 سنة 26293

D

فم اودي

ثانوية حمان 

الفطواكي العدادية

إقليم: آسفيالفقيه الجزوليإقليم: أزيلل 1408282206/09/06 66 عماد موليم
الرياضيات

13/10/08 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

ثانوية تيلوكيت 

العدادية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشتوكيإقليم: أزيلل

باها

1596994305/09/11 40 بوضاض  المختار
الرياضيات

05/09/11 22827L)بيوكرة )البلدية

ثانوية البحيرة 

العدادية

ثانوية أحمد الحنصالي إقليم: أزيلل

العدادية

إقليم: أزيلل 1597974105/09/11 30 فيصل  السائح
الرياضيات

05/09/11 07275

G

أزيلل )البلدية(

ملحقة ثانوية شللت 

أزود العدادية بتكل

عمالة: الصخيرات سيدي المدني بلحسنيإقليم: أزيلل

 - تمارة

1598449505/09/11 30 شمس الدين عبد الرحيم
الرياضيات

05/09/11 23101J)عين العودة )البلدية

ثانوية الخوارزمي 

العدادية

  الثانوية العداديةايت سيدي إقليم: أزيلل

داود

إقليم: الحوز 1598634405/09/11 30 لحسن بوعلي
الرياضيات

05/09/11 24042

G

أيت سيدي داود
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ملحقة ثانوية مولي 

عيسى بن ادريس 

إقليم: النواصرالمام مسلمإقليم: أزيلل 1685209103/09/13 28 أمين بلعساوي
الرياضيات

03/09/13 23800

U

دار بوعزة )البلدية(

ثانوية مولي عيسى 

بن ادريس العدادية

إقليم: النواصرالشهيدة الغظفة بنت المدنيإقليم: أزيلل 1685222103/09/13 28 السعدية الهدياني
الرياضيات

03/09/13 24702Z)دار بوعزة )البلدية

ثانوية الزيتون 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيليةإقليم: أزيلل 1691890903/09/13 28 لحمري فاضل
الرياضيات

03/09/13 07681Y)زاوية الشيخ )البلدية

ثانوية تنانت 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية الزيتون العداديةإقليم: أزيلل 1687453404/09/12 24 ابتسام الحاكمي
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 21224

U

فم العنصر

ثانوية ابن الهيثم 

العدادية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: أزيلل

العدادية

إقليم: أزيلل 1687455104/09/12 24 مولود لزهار
الرياضيات

04/09/12 07289Xبني عياط

ثانوية الطلس 

العدادية

إقليم: الخميساتمحمد الناصرإقليم: أزيلل 1685045103/09/13 18 يوسف بن عيسى
الرياضيات

03/09/13 24980

B

أولماس

ثانوية آيت أوقبلي 

العدادية

إقليم: تاوناتثانوية النهضة العداديةإقليم: أزيلل 1685228103/09/13 18 خالد الفزازي
الرياضيات

03/09/13 15925J)تاونات )البلدية

ثانوية سيدي علي بن 

ابراهيم العدادية

إقليم: بني مللثانوية الزهور العداديةإقليم: أزيلل 1233238506/09/01 86 رجاء حقاوي
علوم الحياة 

والرض
05/09/07 24801

G

أولد كناو

ثانوية مولي يوسف 

العدادية

عمالة: المحمديةعبد الرحمان شنافإقليم: أزيلل 1281907101/01/02 84 عبد الرزاق  بوماوي
علوم الحياة 

والرض
05/10/07 01903T)المحمدية )البلدية

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية الزيتون العداديةإقليم: أزيلل 1262050204/09/02 66 عبد ا اولحاج
علوم الحياة 

والرض
10/07/09 21224

U

فم العنصر

ثانوية مولي عيسى 

بن ادريس العدادية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. خميس إداوكنظيفإقليم: أزيلل

باها

16921261303/09/13 18 نورة السكاف
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 05373Pإدا وكنظيف

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

ثانوية احمد الصومعي إقليم: أزيلل

العدادية

إقليم: بني ملل 1233265110/09/01 52 عبد الرحيم حيطي
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 07672

N

بني ملل )البلدية(

ثانوية شاعر الحمراء 

العدادية

ثانوية ادريس بن زكري إقليم: أزيلل

العدادية

إقليم: بني ملل 1233524106/09/01 52 سهام واتيقي
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 24798

D

بني ملل )البلدية(

ثانوية الزيتون 

العدادية

الثانوية العدادية زينب إقليم: أزيلل

النفزاوية

إقليم: برشيد 1544794102/09/09 52 سميح ليلى
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 24793Y)برشيد )البلدية

ثانوية شللت أزود 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن الخطيب العداديةإقليم: أزيلل

صالح

1544786202/09/09 42 عصام  اوعشا
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 25770

K

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

ثانوية تساوت 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةإقليم: أزيلل 1448084305/09/07 34 خالد إغيض
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 07684

B

أولد ايعيش

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

إقليم: مديونةآسية الوديعإقليم: أزيلل 16849691303/09/13 28 ماريا الزوبير
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26502Fالمجاطية أولد الطالب
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية تيفرت نايت 

حمزة العدادية

إقليم: النواصرحسن السكتانيإقليم: أزيلل 1685244603/09/13 28 جدي جبران
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26700

W

دار بوعزة )البلدية(

ثانوية الخوارزمي 

العدادية

الثانوية العدادية علل إقليم: أزيلل

الفاسي

إقليم: الحوز 1687728504/09/12 24 ابدو فيصل
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 18464

U

أوريكة

ثانوية تشيبيت 

العدادية

الثانوية العدادية اولد إقليم: أزيلل

الشرقي

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1232868506/09/01 18 خالد بركادي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26717Pأولد الشرقي

ثانوية اللوز 

العدادية

عمالة: طنجة - ابن الهيثمإقليم: أزيلل

أصيل

1232774306/09/01 98 عبد الواحد العتيق الفتوح
التربية السلمية

06/09/01أقدمية 12 سنة 15352L)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية حمان 

الفطواكي العدادية

إقليم: بني مللثانوية القدس العداديةإقليم: أزيلل 1239941206/09/01 82 عبد الله المتاقي
التربية السلمية

06/09/04أقدمية 12 سنة 07671

M

بني ملل )البلدية(

ثانوية تيفرت نايت 

حمزة العدادية

 الثانوية التأهيلية الحاج إقليم: أزيلل

محمد بن احساين الحضري

إقليم: شفشاون 16807481204/09/12 24 محمد شهبان
التربية السلمية

04/09/12 06413Vبني أحمد  الشرقية

الثانوية الجديدة 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن خلدون العداديةإقليم: أزيلل

صالح

1280854107/09/04 64 خالد الورياشي
التربية البدنية

15/09/09إلتحاق بالزوجة 07678V الفقيه بن صالح

)البلدية(

ثانوية سيدي علي بن 

ابراهيم العدادية

إقليم: تاوناتثانوية بوهودة العداديةإقليم: أزيلل 15058491105/09/08 58 عز الدين الصفافي
التربية البدنية

05/09/08 15930Pبوهودة

ثانوية شللت أزود 

العدادية

إقليم: سيدي سليمانالصفصافإقليم: أزيلل 1686124704/09/12 34 جواد غودان
التربية البدنية

04/09/12 25490Fمساعدة

ثانوية آيت امحمد 

التأهيلية

إقليم: الدريوشاعدادية ازلفإقليم: أزيلل 16868251104/09/12 24 محمد  لغويل
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 26290Aازلف

ثانوية تساوت 

العدادية

عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديينإقليم: أزيلل 1406974905/09/08 20 الطالبي نورة
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26740Pسعادة

ثانوية الزيتون 

العدادية

إقليم: صفروعمر بن الخطابإقليم: أزيلل 12969431202/09/14 12 حرتى نور الدين
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 23571Vاغزران

ثانوية أحمد 

الحنصالي العدادية

إقليم: برشيدالثانوية العدادية لمباركيينإقليم: أزيلل 1050985116/09/97 58 جميلة الصدقي
التربية السرية

06/09/08 24918Jلمباركيين

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

إقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفةإقليم: أزيلل 1448172105/09/07 54 المين اكحايلو
التربية التشكيلية

05/09/07إلتحاق بالزوجة 06819Lبني حذيفة

ثانوية ابن الهيثم 

العدادية

إقليم: تارودانتثإ سيدي بوموسىإقليم: أزيلل 1597659205/09/11 30 يوسف   أنزار
التربية التشكيلية

05/09/11 24675Vسيدي بوموسى

ثانوية جابر بن حيان 

العدادية

ثانوية محمد السادس إقليم: أزيلل

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1505645105/09/08 44 سعيد بلبشير
المعلوميات

20/09/10إلتحاق بالزوجة 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

ثانوية محمد السادس 

العدادية تنفردة

إقليم: العرائشأبي المحاسنإقليم: أزيلل 1544408202/09/09 42 محسن مراكشي
المعلوميات

02/09/09 05977

W

القصر الكبير )البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية ابن الهيثم 

العدادية

ثانوية محمد السادس إقليم: أزيلل

العدادية تنفردة

إقليم: أزيلل 1588556202/09/10 36 رئوف نزيهة
المعلوميات

02/09/10 07288

W

بني عياط

ثانوية آيت امحمد 

التأهيلية

الثانوية العدادية مولي عبد إقليم: أزيلل

ا

إقليم: سطات 16884821704/09/12 25 سكينة المحيطي
المعلوميات

04/09/12إلتحاق بالزوج 14618

N

سطات )البلدية(

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

 الثانوية العدادية المام إقليم: أزيلل

الغزالي

إقليم: اليوسفية 1750887902/09/14 12 يونس الفاضيلي
المعلوميات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 22512

U

راس العين

ثانوية حمان 

الفطواكي العدادية

إقليم: قلعة ثانوية  إبن بطوطة العداديةإقليم: أزيلل

 السراغنة

1409695206/09/06 64  عبد الرزاق ازواقر
التكنولوجيا

10/09/09 25451

N

تمللت )البلدية(

ثانوية آيت امحمد 

التأهيلية

إقليم: الرحامنةثا. المـــــل العداديةإقليم: أزيلل 14080261207/09/05 36 نويني  توفيق
التكنولوجيا

02/09/10 26747Xسيدي بوبكر

ثانوية الطلس 

الـتأهيلية

ثانوية احمد الحنصالي إقليم: بني ملل

العدادية

إقليم: بني ملل 718097116/09/93 110 سمية العافية
اللغة العربية

04/11/96أقدمية 20 سنة 07673P)بني ملل )البلدية

ثانوية سيدي اعمر 

أوحلي التأهيلية

إقليم: تنغيرثإ احنصالإقليم: بني ملل 1598033105/09/11 40 شوقي رشيـــــد
اللغة العربية

05/09/11 26319

G

قلعة مكونة )البلدية(

ثانوية سيدي اعمر 

أوحلي التأهيلية

إقليم: خنيفرة ابراهيم الراجيإقليم: بني ملل 1598362405/09/11 30 بويسان ياسين
اللغة العربية

05/09/11 24998

W

أم الربيع

ثانوية الطلس 

الـتأهيلية

إقليم: بني مللثانوية كطايةالعداديةإقليم: بني ملل 1241413906/09/01 84 فاطمة بولعلم
اللغة الفرنسية

06/09/03أقدمية 12 سنة 26711

H

كطاية

ثانوية موحا و سعيد 

العدادية

عمالة: الصخيرات 20 غشتإقليم: بني ملل

 - تمارة

1409358206/09/06 36 ايت براهيم نزهة
اللغة الفرنسية

03/09/12 23492J)الصخيرات )البلدية

ثانوية ابن تومرت 

العدادية

إقليم: ميدلتإعدادية مولي يوسفإقليم: بني ملل 1284672207/09/05 33 سامية بغداد الجامعي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 11966F)ميدلت )البلدية

ثانوية التفاح 

التأهيلية

ثانوية موحا و سعيد إقليم: بني ملل

العدادية

إقليم: بني ملل 1687367104/09/12 24 رزوقي سكينة
اللغة الفرنسية

04/09/12 07682Z)القصيبة )البلدية

ثانوية ناوور 

العدادية

إقليم: الحسيمةالرواضيإقليم: بني ملل 1751485502/09/14 12 الزاهري نور الهدى
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوج 18518

C

رواضي

ثانوية مولي 

اسماعيل التأهيلية

عمالة: مكناسمحمد عبدهإقليم: بني ملل 1161012116/09/99 84 خديجة اسموني
الجتماعيات

04/09/02أقدمية 12 سنة 04079

H

مكناس )البلدية(

ثانوية التفاح 

التأهيلية

عمالة: مكناسالمنصور الذهبيإقليم: بني ملل 1544424102/09/09 42 أشبان جواد
الجتماعيات

02/09/09إلتحاق بالزوجة 03934A)مكناس )البلدية

ثانوية المسيرة 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية القدس العداديةإقليم: بني ملل 1544451102/09/09 40 عبد الرزاق صادقي
الجتماعيات

03/09/12 07671

M

بني ملل )البلدية(

ثانوية أم الرمان 

التأهيلية

إقليم: خنيفرةالقاضي عياضإقليم: بني ملل 1407913207/09/05 48 معمور محمد اعبد السلم
الرياضيات

03/09/13 26595

G

اكلمام ازكزا

74



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

بني ملل - خنيفرة05

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية سيدي اعمر 

أوحلي التأهيلية

إقليم: خريبكةعمر  بن  الخطابإقليم: بني ملل 1685218603/09/13 28 فاطمة البدوي
الرياضيات

03/09/13 12243

G

وادي زم )البلدية(

ثانوية التفاح 

التأهيلية

عمالة مقاطعة الحي ابو القاسم الزيانيإقليم: بني ملل

الحسني

1685234203/09/13 28 صفيا اليسي
الرياضيات

03/09/13 01688J الحي الحسني

)المقاطعة(

ثانوية التفاح 

التأهيلية

عمالة: سل الفتحإقليم: بني ملل 1692324103/09/13 18 البكاري عبد العلي
الرياضيات

03/09/13 24192V)العيايدة )المقاطعة

ثانوية مولي 

اسماعيل التأهيلية

عمالة مقاطعة عين لحسن اويدارإقليم: بني ملل

الشق

139861116/09/84 114 سعيد كصراوي
علوم الحياة 

والرض
16/09/99أقدمية 12 سنة 01663

G

عين الشق )المقاطعة(

ثانوية سيدي اعمر 

أوحلي التأهيلية

عمالة: مكناسالملإقليم: بني ملل 1544365302/09/09 52 عبد اللوي حميد
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 22645

N

ويسلن )البلدية(

ثانوية سيدي اعمر 

أوحلي التأهيلية

ثانوية عمر بن الخطاب إقليم: بني ملل

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1447033805/09/07 46 حميد المتوكيل
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 07712

G

برادية

ثانوية التفاح 

التأهيلية

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: بني ملل

التأهيلية

إقليم: بني ملل 1598008205/09/11 30 العبيد عتيقة
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 07707

B

قصبة تادلة )البلدية(

ثانوية ابن طفيل 

التأهيلية

إقليم: بني مللثانوية المحمدية العداديةإقليم: بني ملل 210949105/01/87 158 عبد الغاني ربايبي
الفيزياء والكيمياء

05/01/87أقدمية 20 سنة 07669

K

بني ملل )البلدية(

ثانوية المسيرة 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية داي العداديةإقليم: بني ملل 241878116/09/85 116 مينة خداش
الفيزياء والكيمياء

23/11/94أقدمية 20 سنة 07670L)بني ملل )البلدية

ثانوية أم الرمان 

التأهيلية

ثانوية احمد الصومعي إقليم: بني ملل

العدادية

إقليم: بني ملل 398225116/09/91 98 ابراهيم سعدوي
الفيزياء والكيمياء

06/09/01أقدمية 12 سنة 07672

N

بني ملل )البلدية(

ثانوية الطلس 

الـتأهيلية

ثانوية احمد الحنصالي إقليم: بني ملل

العدادية

إقليم: بني ملل 1240256106/09/01 98 صالح  بلمرفك
الفيزياء والكيمياء

06/09/01أقدمية 12 سنة 07673P)بني ملل )البلدية

ثانوية الزيتون 

العدادية

ثانوية احمد الحنصالي إقليم: بني ملل

العدادية

إقليم: بني ملل 1177916106/09/00 88 عائشة عامر
الفيزياء والكيمياء

06/09/01أقدمية 12 سنة 07673P)بني ملل )البلدية

ثانوية اولد سعيد 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية الزيتون العداديةإقليم: بني ملل 1588710202/09/10 28 سمير المهاجر
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 21224

U

فم العنصر

ثانوية احمد 

الحنصالي العدادية

عمالة: الرباطابن طفيلإقليم: بني ملل 1182339224/09/01 62 حسناء حجبي
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01088

G

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

ثانوية سيدي اعمر 

أوحلي التأهيلية

إقليم: أزيللثانوية إغير العداديةإقليم: بني ملل 1719450103/09/13 28 محمد منزار
التربية السلمية

03/09/13 26659

B

دمنات )البلدية(

ثانوية الطلس 

الـتأهيلية

إقليم: صفرومولي ادريس الكبرإقليم: بني ملل 1719440203/09/13 18 عبد الحق النجار
التربية السلمية

03/09/13 02450

M

رباط الخير )البلدية(

ثانوية احمد 

الحنصالي العدادية

عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: بني ملل 363138516/09/89 146 محمد اشكيليط
التربية البدنية

15/09/15أقدمية 20 سنة 02061P جنان الورد

)المقاطعة(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية التفاح 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية  ابن الحجاج العداديةإقليم: بني ملل

 السراغنة

1688469904/09/12 34 صنيبة سلمى
المعلوميات

04/09/12 09360Y)سيدي رحال )البلدية

ثانوية علل بن عبد 

ا التأهيلية

إقليم: جرادةإعدادية عمر بن الخطابإقليم: الفقيه بن صالح 298381416/09/86 148 جمال  بنعلي
اللغة العربية

16/09/86أقدمية 20 سنة 04800S)تويسيت )البلدية

ثانوية عبد ا بن 

ياسين العدادية

إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: الفقيه بن صالح 280121716/09/85 112 احمد مهداوي
اللغة العربية

01/09/06 23526

W

أيت أورير )البلدية(

ثانوية عبد المالك 

السعدي العدادية

إقليم: بني مللثانوية ابن المقفع العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 306722121/09/86 110           لمفضل           

كرباش

اللغة العربية
16/09/98أقدمية 12 سنة 07675S)بني ملل )البلدية

ثانوية محمد السادس 

العدادية

عمالة: مراكشالثانوية العدادية القدسإقليم: الفقيه بن صالح 1125184316/09/98 93 العاشقي سميرة
اللغة العربية

26/12/01إلتحاق بالزوج 02629

G

المنارة )المقاطعة(

ثانوية أم الربيع 

التأهيلية

ثانوية محمد السادس إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1504921805/09/08 34 علي بوجبهى
اللغة العربية

04/09/12 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

ثانوية المختار 

السوسي العدادية

إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: الفقيه بن صالح 1685993904/09/12 34 عبد المنعم مسهلي
اللغة العربية

04/09/12 14632

D

بني خلوك

ثانوية عمر ابن عبد 

العزيز العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

1685102103/09/13 18 حنان الصوري
اللغة العربية

03/09/13 07706A الفقيه بن صالح

)البلدية(

ثانوية يوسف بن 

تاشفين التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

1692583103/09/13 18 وسام وردني
اللغة العربية

03/09/13 07706A الفقيه بن صالح

)البلدية(

ثانوية ابن الخطيب 

العدادية

عمالة: مكناسالقدسإقليم: الفقيه بن صالح 889450116/09/88 150 الحسنية مرابط
اللغة الفرنسية

16/09/88أقدمية 20 سنة 03932Y)مكناس )البلدية

ثانوية عبد المالك 

السعدي العدادية

إقليم: بني مللثانوية موحى وحمو التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 885832116/09/86 114 السعدية       ومني
اللغة الفرنسية

16/09/97أقدمية 12 سنة 07705Z)بني ملل )البلدية

ثانوية  اولد ادريس 

العدادية

إقليم: بركانابن الخطيبإقليم: الفقيه بن صالح 1152117716/09/99 50 دليلة توفيق
اللغة الفرنسية

03/09/13 23255

B

اكليم )البلدية(

ثانوية عبد المالك 

السعدي العدادية

إقليم: بني مللثانوية تانوغة العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 1284463707/09/05 48 مجيدة غرب
اللغة الفرنسية

04/09/12 26274

H

تانوغة

ثانوية محمد السادس 

العدادية

ثانوية احمد الصومعي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: بني ملل 1281164107/09/04 25 نجلء زرموني
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 07672

N

بني ملل )البلدية(

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

ثانوية محمد السادس إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1588637102/09/10 24 الصامت محمد
اللغة الفرنسية

03/09/13 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

ثا.صلح الدين 

اليوبي العدادية

عمالة مقاطعات أمنة بنت وهبإقليم: الفقيه بن صالح

سيدي البرنوصي

1687889104/09/12 24 نزهة السعيد
اللغة الفرنسية

04/09/12 25776S سيدي مومن

)المقاطعة(

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

ثانوية احمد الحنصالي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: بني ملل 1750197102/09/14 14 النوني خديجة
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 07673P)بني ملل )البلدية
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية احمد الحنصالي إقليم: الفقيه بن صالحملحقة الوحدة

العدادية

إقليم: بني ملل 1750873102/09/14 14 سومية شافيق
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 07673P)بني ملل )البلدية

ثانوية الوحدة 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية الفرابي العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 1284399207/09/05 76 محمد بلهيبة
اللغة النجليزية

10/10/05 23942Yلغديرة

ثانوية محمد السادس 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

 السراغنة

13094741205/09/03 72 فاتحة  وداني
اللغة النجليزية

16/10/06 22312

B

فرايطة

ثانوية حمان 

الفطواكي العدادية

إقليم: الخميساتالمام الغزاليإقليم: الفقيه بن صالح 305708116/09/87 122 بوعزة اوعكي
الجتماعيات

06/09/03أقدمية 12 سنة 11570A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

ثانوية المام علي 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن خلدون العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

1045890116/09/96 96 رحمة        بدة
الجتماعيات

02/09/02أقدمية 12 سنة 07678V الفقيه بن صالح

)البلدية(

ثانوية ابن الخطيب 

العدادية

ثانوية احمد الصومعي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: بني ملل 1686318104/09/12 34 خاليد تزلين
الجتماعيات

04/09/12 07672

N

بني ملل )البلدية(

ثانوية عمر بن 

الخطاب التأهيلية

إقليم: جرسيفالجاحظإقليم: الفقيه بن صالح 1686938404/09/12 34 خليد شنافي
الجتماعيات

04/09/12 16669Tصاكة

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

عمالة: الصخيرات المهدي بن عبودإقليم: الفقيه بن صالح

 - تمارة

1688522604/09/12 24 كريم الغزرانى
الجتماعيات

04/09/12 01390

K

عين العودة )البلدية(

ثانوية علل بن عبد 

ا التأهيلية

عمالة: طنجة - مولي إسماعيلإقليم: الفقيه بن صالح

أصيل

1688536404/09/12 24 محمد المودن
الجتماعيات

08/10/15 15160

C

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

الثانوية التأهيلية أنس بن إقليم: الفقيه بن صالح

مالك

إقليم: سطات 1598663105/09/11 22 يوسف زفور
الجتماعيات

03/09/13 14624V)بن أحمد )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية الزهور العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 296934216/09/86 106 عبد المجيد       رمضان
الرياضيات

05/09/03أقدمية 12 سنة 24801

G

أولد كناو

ثانوية حمان 

الفطواكي العدادية

الثانوية العدادية أولد إقليم: الفقيه بن صالح

الصغير

إقليم: سطات 304867221/09/87 106 افر عبد العزيز
الرياضيات

06/09/03أقدمية 12 سنة 26583

U

اولد الصغير

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

عمالة: سلالمغرب العربيإقليم: الفقيه بن صالح 1504848108/10/08 48 لبكيري رجاء
الرياضيات

08/10/08 25320

W

حصين )المقاطعة(

ثانوية أم الربيع 

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزميإقليم: الفقيه بن صالح

ملول

1597126405/09/11 40 ابراهيم أمحمود
الرياضيات

27/09/11 19135Y)القليعة )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

ثانوية عمر بن الخطاب إقليم: الفقيه بن صالح

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1447104405/09/07 36 فتوحي جواد
الرياضيات

01/09/10 07712

G

برادية

ثانوية عبد المالك 

السعدي العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن خلدون العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

1052085116/09/97 30 البصيري المصطفى
الرياضيات

05/09/11 07678V الفقيه بن صالح

)البلدية(

ثانوية أم الربيع 

التأهيلية

ثا. محمد الخامس للتعليم إقليم: الفقيه بن صالح

الصيل

إقليم: تارودانت 1596998105/09/11 30 عبد المالك العلمي
الرياضيات

27/09/11 17303

G

تارودانت )البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 1241419106/09/01 90 صالح   رزناوي
علوم الحياة 

والرض
05/10/05 07683Aأولد امبارك

ثانوية عمر بن 

الخطاب التأهيلية

إقليم: بني مللثانوية داي العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 1153297116/09/99 70 نحال ماجدة
علوم الحياة 

والرض
06/09/06إلتحاق بالزوج 07670L)بني ملل )البلدية

ثانوية 2 مارس 

العدادية

ثانوية احمد الصومعي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: بني ملل 1281950101/01/02 65 رشيدة لمح
علوم الحياة 

والرض
01/09/07إلتحاق بالزوج 07672

N

بني ملل )البلدية(

ثانوية ابن عباد  

العدادية

إقليم: إفرانالفارابيإقليم: الفقيه بن صالح 1688003504/09/12 34 هنو باهوات
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 22654Yواد إفران

ثانوية عمر بن 

الخطاب التأهيلية

إقليم: بني مللثانوية ابن المقفع العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 1684937103/09/13 18 بولغيت حليمة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 07675S)بني ملل )البلدية

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

إقليم: وزانثانوية المام مالك العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 1751773102/09/14 12 فاطمة صمودي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 15100

M

وزان )البلدية(

ثانوية عمر بن 

الخطاب التأهيلية

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: بني ملل 960437122/10/82 86 بوعرفة تورية
الفيزياء والكيمياء

24/09/02أقدمية 12 سنة 07674

R

بني ملل )البلدية(

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية موحى وحمو التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 1152526116/09/99 52 مر غا ن مصطفى
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 07705Z)بني ملل )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

إقليم: بني مللثانوية المسيرة العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 1262069204/09/02 52 رفيقي مصطفى
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 07680X)قصبة تادلة )البلدية

ثانوية  اولد ادريس 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية الزيتون العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 1182442416/11/01 46 المصطفى الفوغلي
الفيزياء والكيمياء

01/09/10 21224

U

فم العنصر

ثانوية أم الربيع 

التأهيلية

عمالة مقاطعات أمنة بنت وهبإقليم: الفقيه بن صالح

سيدي البرنوصي

1692565103/09/13 28 نادية سيروج
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25776S سيدي مومن

)المقاطعة(

ثانوية ابن عباد  

العدادية

إقليم: الصويرةمحمد السادسإقليم: الفقيه بن صالح 1597351405/09/11 22 يوسف الكراوي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 10393

W

الصويرة )البلدية(

ثانوية  اولد ادريس 

العدادية

ثانوية احمد الصومعي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: بني ملل 1283519101/01/02 64 خالد الغازيوي
التربية السلمية

05/09/11 07672

N

بني ملل )البلدية(

ثانوية يوسف بن 

تاشفين التأهيلية

عمالة: مراكشالماورديإقليم: الفقيه بن صالح 1447424705/09/07 52 محماد محايلي
التربية السلمية

12/09/10 02644Yسيدي الزوين

ثانوية عبد ا بن 

ياسين العدادية

ثانوية سيدي الحضري إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1544862202/09/09 40 محمد بناصر
التربية السلمية

04/09/12 07677

U

سوق السبت أولد 

النمة )البلدية(

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 1597232705/09/11 40 حمو اتلموت
التربية السلمية

05/09/11 07681Y)زاوية الشيخ )البلدية

ثانوية محمد السادس 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن الخطيب العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

92565116/09/95 108 حياة هشامي
التربية البدنية

16/09/97أقدمية 12 سنة 25770

K

الفقيه بن صالح 

)البلدية(
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ثانوية المنصور 

الذهبي العدادية

إقليم: بني مللثانوية أيت اعلي العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 1152560116/09/99 72 نور الدين جمعاوي
التربية البدنية

07/09/05 26431

D

كطاية

ثانوية أم الربيع 

التأهيلية

إقليم: القنيطرةابو القاسم  الشابيإقليم: الفقيه بن صالح 16853231103/09/13 18 حموصة رشيد
التربية البدنية

03/09/13 23813

H

سيدي محمد لحمر

ثانوية عمر الخيام 

العدادية

عمالة مقاطعة الحي ابن هشامإقليم: الفقيه بن صالح

الحسني

1688358104/09/12 25 تنزفت منى
التكنولوجيا

04/09/12إلتحاق بالزوج 01669

N

الحي الحسني 

)المقاطعة(

إقليم: الحاجبيعقوب المنصورإقليم: خنيفرةجابر بن حيان 1151915816/09/99 98 الحاجي  زينب
اللغة العربية

05/09/03أقدمية 12 سنة 04232Z)اكوراي )البلدية

إقليم: الحاجبيعقوب المنصورإقليم: خنيفرةحمان الفطواكي 1176736806/09/00 92 الوثيقي شريف
اللغة العربية

21/09/04أقدمية 12 سنة 04232Z)اكوراي )البلدية

إقليم: خنيفرةالقاضي عياضإقليم: خنيفرةمحمد السادس 1270753118/09/03 72 أمكون فاطمة
اللغة العربية

14/10/06 26595

G

اكلمام ازكزا

عمالة: الصخيرات 11 ينايرإقليم: خنيفرةالحسن الول

 - تمارة

1285433207/09/05 60 لحدكات حسناء
اللغة العربية

05/09/07إلتحاق بالزوج 01379Y)تمارة )البلدية

إقليم: الخميسات مارس3إقليم: خنيفرةالحسين بولنوار 1261213104/09/02 54 جواد عامر
اللغة العربية

05/09/11 11562S)تيفلت )البلدية

إقليم: خنيفرةمحمد السادسإقليم: خنيفرةالقدس 1270057104/09/02 52 فاطمة   مريغ
اللغة العربية

04/09/12 11985

B

خنيفرة )البلدية(

إقليم: الناضورعلل الفاسي2إقليم: خنيفرة ابراهيم الراجي 1687070604/09/12 34 بكاوي كلثوم
اللغة العربية

04/09/12 23676J)زايو )البلدية

إقليم: خريبكةالزرقطونيإقليم: خنيفرةالمنصور الدهبي 1692794803/09/13 28 نواس فاطمة الزهراء
اللغة العربية

03/09/13 18522

G

أولد بوغادي

إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعد 1688072604/09/12 24 فاطمة  حموش
اللغة العربية

04/09/12 24104Zبني افتح

عمالة: مكناسمحمد بن عبد اإقليم: خنيفرةالمير مولي عبدا 889667116/09/88 138 فاطمة عمار
اللغة الفرنسية

16/09/89إلتحاق بالزوج 04082L)مكناس )البلدية

إقليم: خنيفرةالقاضي عياضإقليم: خنيفرةجابر بن حيان 896454117/09/90 100 مالك امينة
اللغة الفرنسية

15/09/98أقدمية 12 سنة 26595

G

اكلمام ازكزا

عمالة: الرباطابن طفيلإقليم: خنيفرةبدر 1151423116/09/99 80 بوسرحان جليلة
اللغة الفرنسية

08/10/05 01088

G

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

إقليم: إفرانالفارابيإقليم: خنيفرةالخوارزمي 1409558406/09/06 70 حماموش  فاطمة
اللغة الفرنسية

06/09/06 22654Yواد إفران

إقليم: الحاجبيعقوب المنصورإقليم: خنيفرة20 غشت 1598422805/09/11 30 كساب عفاف
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 04232Z)اكوراي )البلدية
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ملحقة جمعة مول البلد إقليم: خنيفرةجابر بن حيان

العدادية

إقليم: الخميسات 14468391105/09/07 64 النعيم سعيد
اللغة النجليزية

05/09/07 24611Aجمعة مول البلد

إقليم: تنغيرثإ.واكليمإقليم: خنيفرةالزاوية 1588442502/09/10 28 كروال عبد الوهاب
الجتماعيات

03/09/13 24854Pواكليم

ثانوية احمد الحنصالي إقليم: خنيفرةتازيزاوت

العدادية

إقليم: بني ملل 210441131/10/84 158 العسراوي حمادي
الرياضيات

16/09/88أقدمية 20 سنة 07673P)بني ملل )البلدية

إقليم: خنيفرةعسو اوباسلمإقليم: خنيفرةمولي رشيد 347149231/03/88 144 رشيد بن احمدان
الرياضيات

31/03/88أقدمية 20 سنة 26592

D

خنيفرة )البلدية(

عمالة: سلالخوارزميإقليم: خنيفرةمولي رشيد 1692323103/09/13 28 ماجدة الباهي
الرياضيات

03/09/13 21535

G

تابريكت )المقاطعة(

إقليم: ميدلتاعدادية الشهداءإقليم: خنيفرةالحسين بولنوار 1688241104/09/12 24 عبد ا سبع
الرياضيات

04/09/12 23879E)ميدلت )البلدية

إقليم: خنيفرةعسو اوباسلمإقليم: خنيفرة ابراهيم الراجي 1240716106/09/01 52 عبد ا سهلي
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 26592

D

خنيفرة )البلدية(

عمالة: الصخيرات عمار بن ياسرإقليم: خنيفرةالخوارزمي

 - تمارة

1232638113/09/01 46 أعراشي مريم
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 25226

U

عين العودة )البلدية(

إقليم: خنيفرةالقاضي عياضإقليم: خنيفرةمولي رشيد 1408435306/09/06 34 بوكبير  عبدا
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26595

G

اكلمام ازكزا

ثانوية احمد الصومعي إقليم: خنيفرةواومنة

العدادية

إقليم: بني ملل 1124595116/09/98 106 المصطفى لجغل
الفيزياء والكيمياء

16/09/00أقدمية 12 سنة 07672

N

بني ملل )البلدية(

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية  ابن يوسفإقليم: خنيفرةالمقاومة 1124107216/09/98 86 الزهري عز الدين
الفيزياء والكيمياء

05/10/07 02711

W

جليز )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشيخ أحمد الهيبةإقليم: خنيفرة ابراهيم الراجي

الشق

1545272302/09/09 42 اجرار يوسف
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 26084

B

عين الشق )المقاطعة(

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: خنيفرةالزاوية

التأهيلية

إقليم: بني ملل 1283013301/01/02 36 حوسني حمو
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 07707

B

قصبة تادلة )البلدية(

إقليم: بولمانمحمد السادسإقليم: خنيفرةالمنصور الدهبي 1597962105/09/11 32 الصهباوي رضوان
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 08044T)أوطاط الحاج )البلدية

إقليم: الحاجبطارق ابن زيادإقليم: خنيفرةمولي رشيد 1691915703/09/13 18 فاطمة احمو
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 24743

U

عين تاوجطات 

)البلدية(

إقليم: خنيفرةالقاضي عياضإقليم: خنيفرةمحمد السادس 323076122/09/87 124 حراك حميد
التربية السلمية

18/09/95أقدمية 20 سنة 26595

G

اكلمام ازكزا

إقليم: الحاجبابن خلدونإقليم: خنيفرةالمير مولي عبدا 1262029204/09/02 74 عباد عبد العالي
التربية السلمية

14/10/06 04226T)الحاجب )البلدية
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إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروةإقليم: خنيفرةمحمد الخامس 1279486123/09/04 72 تكيت خالد
التربية السلمية

23/09/04أقدمية 12 سنة 25968A)الدروة )البلدية

إقليم: خنيفرةالمير مولي عبداإقليم: خنيفرةالقدس 1283579101/01/02 24 بادي كلثومة
التربية السلمية

04/09/12 11962

B

خنيفرة )البلدية(

عمالة: المضيق - المام العزفيإقليم: خنيفرةالخوارزمي

الفنيدق

14481711005/09/07 54 الداودي محمد
التربية التشكيلية

05/09/07 05672P)الفنيدق )البلدية

إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية ابن المعتزإقليم: خنيفرةالحسن الول 16849531203/09/13 18 سفيان الصنهاجي
التربية التشكيلية

03/09/13 24134

G

سيدي شيكر

إقليم: القنيطرةصلح الدين اليوبيإقليم: خنيفرةابن عبدون 14092781406/09/06 60 رمزي نزهة
التربية الموسيقية

06/09/06 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

إقليم: النواصرآسية الوديعإقليم: خنيفرة13 نونبر 1598194305/09/11 40 سلمي هند
التربية الموسيقية

05/09/11 25971

D

دار بوعزة )البلدية(

عمالة مقاطعات ابن حزمإقليم: خنيفرة11 يناير

سيدي البرنوصي

1598197105/09/11 30 سني نادية
التربية الموسيقية

05/09/11إلتحاق بالزوج 01651

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة: مكناسالزهراويإقليم: خنيفرةالقدس 1686335104/09/12 24 العمارتي هاجر
التربية الموسيقية

04/09/12إلتحاق بالزوج 03930

W

مكناس )البلدية(

إقليم: خنيفرةابن عبدونإقليم: خنيفرة13 نونبر 1279859114/09/04 64 عاشي  محمد
المعلوميات

02/09/10 11963

C

خنيفرة )البلدية(

إقليم: خنيفرة13 نونبرإقليم: خنيفرة20 غشت 1447836205/09/07 36 محمد امبارك  اعمرو
المعلوميات

02/09/10 24997Vلهري

إقليم: سيدي سليمانعمر بن الخطابإقليم: خنيفرةالحسن الول 1688321304/09/12 25 صفاء العزوزي
التكنولوجيا

04/09/12إلتحاق بالزوج 11185

G

سيدي سليمان 

)البلدية(

عمالة مقاطعات عين فاقي السطاتيإقليم: خريبكةالمام  مالك

السبع الحي المحمد

90336516/09/95 92 نعيمة بن الضو
اللغة العربية

01/07/05 01593F الصخور السوداء

)المقاطعة(

إقليم: خريبكةمحمد  الخامسإقليم: خريبكة القاديسية 1309105105/09/03 78 كيتاوي السعدية
اللغة العربية

05/09/03أقدمية 12 سنة 12247L)ابي الجعد )البلدية

عمالة مقاطعة عين الحسنىإقليم: خريبكةالزرقطوني

الشق

1687338504/09/12 34 كريمة    رمزاوي
اللغة العربية

04/09/12 01664

H

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعات محمد بلعربي العلويإقليم: خريبكةأحمد أمين

مولي رشيد

1691986103/09/13 28 لحواض رباب
اللغة العربية

03/09/13 01851L سيدي عثمان

)المقاطعة(

إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروةإقليم: خريبكةالشهيد اعمربالحاج 1692348103/09/13 28 ابن القات  نسرين
اللغة العربية

03/09/13 25968A)الدروة )البلدية

ثانوية اولد فنان 

العدادية

عمالة مقاطعات الندلسإقليم: خريبكة

مولي رشيد

1692349303/09/13 28 إبورك حليمة
اللغة العربية

03/09/13 26614

C

سيدي عثمان 

)المقاطعة(
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات الشهيد حسن الصغيرإقليم: خريبكةالزرقطوني

سيدي البرنوصي

16927871103/09/13 28 الطالبي عواطف
اللغة العربية

03/09/13 24451

B

سيدي مومن 

)المقاطعة(

إقليم: سيدي سليمانالوفاقإقليم: خريبكةإعدادية حافظ ابراهيم 1686579104/09/12 23 إنصاف  بلخوض
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 23017Tأولد بن حمادي

إقليم: النواصرابن زهرإقليم: خريبكةمحمد  الخامس 1692257203/09/13 18 صفاء سيبي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26459Jاولد عزوز

إقليم: خريبكةالمسيرةإقليم: خريبكةسيدي  عبد  العزيز 340957116/09/88 150 عوافي محمد
اللغة الفرنسية

16/09/88أقدمية 20 سنة 12239

C

خريبكة )البلدية(

إقليم: خريبكةالشهيد المعلم العربيإقليم: خريبكةعثمان  بن  عفان 306343121/09/87 134 حسن كرضي
اللغة الفرنسية

16/09/92أقدمية 20 سنة 24656Z)خريبكة )البلدية

عمالة: المحمديةإبن رشيقإقليم: خريبكةثانوية  ورديغة 743848216/09/93 112 زرداحي سميرة
اللغة الفرنسية

16/09/97أقدمية 12 سنة 01904

U

المحمدية )البلدية(

إقليم: خريبكةالساقية  الحمراءإقليم: خريبكةالمام  الشافعي 90596116/09/95 108 ازهور جبار
اللغة الفرنسية

16/09/96أقدمية 20 سنة 12256

W

أولد عبدون

عمالة مقاطعة الحي الهناءإقليم: خريبكةإعدادية حافظ ابراهيم

الحسني

1687765104/09/12 34 مريم فرود
اللغة الفرنسية

04/09/12 01672S الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات علل بن عبد اإقليم: خريبكةأحمد أمين

مولي رشيد

1684837203/09/13 28 هومامي سهام
اللغة الفرنسية

03/09/13 01848

H

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات إفريقياإقليم: خريبكةالزرقطوني

مولي رشيد

1692729103/09/13 28 نفيبي سعاد
اللغة الفرنسية

03/09/13 01858

U

مولي رشيد 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي يوسف بن تاشفينإقليم: خريبكةوادي الذهب

الحسني

1687404104/09/12 24 بابرام حسناء
اللغة النجليزية

04/09/12إلتحاق بالزوج 25571

U

الحي الحسني 

)المقاطعة(

ثانوية محمد السادس إقليم: خريبكةالبراكسة

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1685076203/09/13 18 أميمة هوري
اللغة الفرنسية

03/09/13 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

إقليم: تنغيرثإ.إعدادية الوفاءإقليم: خريبكةطارق  بن  زياد 1408472106/09/06 70 الغازي نزيه
اللغة النجليزية

06/09/06 23680

N

تنغير )البلدية(

إقليم: مديونةآسية الوديعإقليم: خريبكةالحسن  الثاني 14468361405/09/07 54 باجبور سعيد
اللغة النجليزية

05/09/07 26502Fالمجاطية أولد الطالب

عمالة: الصخيرات 20 غشتإقليم: خريبكةالشهيد محمد كدامة

 - تمارة

1687430104/09/12 24 فدوى بهلول
اللغة النجليزية

04/09/12إلتحاق بالزوج 23492J)الصخيرات )البلدية

إقليم: خريبكةالمسيرةإقليم: خريبكةإعدادية حافظ ابراهيم 1407887107/09/05 66 سماحي نورة
الجتماعيات

07/09/05 12239

C

خريبكة )البلدية(

ثانوية الشهيد محمد 

العنصري العدادية

إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: خريبكة 1447572305/09/07 64 أمراني علوي عبد ا
الجتماعيات

05/09/07 08717Zشتوكة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

بني ملل - خنيفرة05

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية الشهيد 

البوهالي بن القائد 

عمالة: مكناسأحمد بن علي باسوإقليم: خريبكة 15983321105/09/11 40 عبد العالي البنان
الجتماعيات

05/09/11 04090Vعين جمعة

ثانوية احمد الصومعي إقليم: خريبكةبوعبيد  الشرقي

العدادية

إقليم: بني ملل 1686279104/09/12 34 بعالي موحسين
الجتماعيات

04/09/12 07672

N

بني ملل )البلدية(

عمالة: الرباطسيدي المدني بلحسنيإقليم: خريبكةمحمد  الخامس 1598472105/09/11 24 الناصري فاطمة
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 01111

G

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشاطبيإقليم: خريبكةطارق  بن  زياد 347197116/09/88 141 محمد كباص
الرياضيات

16/09/88إلتحاق بالزوجة 02634

M

جليز )المقاطعة(

إقليم: خريبكةالساقية  الحمراءإقليم: خريبكةابن  تومرت 346572216/09/88 140 بوعبيد الماحي
الرياضيات

16/09/88أقدمية 20 سنة 12256

W

أولد عبدون

عمالة: المحمديةإبن رشيقإقليم: خريبكةالقاضي  عياض 347331116/09/88 120 محمد العظيم
الرياضيات

16/09/93أقدمية 20 سنة 01904

U

المحمدية )البلدية(

عمالة: الصخيرات عبد ا كنونإقليم: خريبكةالمام  الشافعي

 - تمارة

346726516/09/88 114 محمد فرطاسي
الرياضيات

16/09/97أقدمية 12 سنة 01381A)تمارة )البلدية

ثانوية الشهيد محمد 

العنصري العدادية

إقليم: خريبكةمحمد  الخامسإقليم: خريبكة 324315121/09/87 48 محمد  لمعشة
الرياضيات

04/09/12 12247L)ابي الجعد )البلدية

إقليم: مديونةعبد ا كنونإقليم: خريبكةمحمد السادس 1692642303/09/13 28 فتيحة بالهملج
الرياضيات

03/09/13 26113

H

مديونة )البلدية(

الثانوية التأهيلية اولد حريز إقليم: خريبكةاعدادية اولد عيسى

الغربية

إقليم: برشيد 1685886804/09/12 24 نزار أيوب
الرياضيات

04/09/12 14649X)حد السوالم )البلدية

إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: خريبكةالزرقطوني 1750137502/09/14 12 العبدي إيمان
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 24584

W

سيدي عابد

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: خريبكة القاديسية

المنصور

عمالة: مراكش 1692404403/09/13 28 وداد سمية
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 02831

B

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

إقليم: القنيطرةالجاحضإقليم: خريبكةالشهيد اعمربالحاج 1688006904/09/12 24 مروان  بنزيدية
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 11189Lبنمنصور

عمالة مقاطعات طارقإقليم: خريبكةالزرقطوني

سيدي البرنوصي

1684924103/09/13 18 العنياوي جودية
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 01746X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

عمالة: الرباطالميرة عائشةإقليم: خريبكةالمام  الشافعي 1685159103/09/13 18 هجر  بيشوطي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 01136J)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: فاسعلل بن عبداإقليم: خريبكةالبراكسة 1505391105/09/08 30 عبد الوهاب بوزيدي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 02059

M

فاس المدينة 

)المقاطعة(

ثانوية الشهيد 

البوهالي بن القائد 

إقليم: خريبكةثانوية  ورديغةإقليم: خريبكة 1123977216/09/98 28 ازمول العربي
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 12254

U

بئر مزوي
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

بني ملل - خنيفرة05

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: النواصرعبد ا الحداويإقليم: خريبكةمحمد السادس 1685921704/09/12 24 سعاد بالحاضي
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 25567P)دار بوعزة )البلدية

إقليم: خريبكةالمام  الشافعيإقليم: خريبكةالزرقطوني 1687485804/09/12 24 فاطمة الزهراء مهاجر
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 12255Vبني يخلف

إقليم: خريبكةبني سميرإقليم: خريبكةاعدادية اولد عيسى 1545255102/09/09 36 المعطي نبكاوي
التربية السلمية

04/09/12 24367

K

بني سمير

عمالة: الصخيرات عزيزامينإقليم: خريبكةالبراكسة

 - تمارة

1685028103/09/13 28 سيدي عمر الرحالي 

السمللي

التربية السلمية
03/09/13 21502

W

عين العودة )البلدية(

عمالة: سل الياسمينإقليم: خريبكةخالد  بن  الوليد 1685038203/09/13 28 عمر  رفيق
التربية السلمية

03/09/13 26622Lعامر

إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: خريبكةالزرقطوني 1685041803/09/13 28 سليمان منير
التربية السلمية

03/09/13 22910

B

تزكان

عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: خريبكةإعدادية حافظ ابراهيم 1692831103/09/13 28 عشوري محمد
التربية السلمية

03/09/13 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

إقليم: وزان11ِ ينايرإقليم: خريبكةالزرقطوني 1719454603/09/13 28 كريط نبيل
التربية السلمية

03/09/13 15113

B

سيدي بوصبر

عمالة: المحمديةفلسطينإقليم: خريبكةوادي الذهب 1687805304/09/12 24 عبد الله المساوي
التربية السلمية

04/09/12 01908Y)المحمدية )البلدية

عمالة: طنجة - مغوغةإقليم: خريبكةالخنساء

أصيل

1685025303/09/13 18 المودن يوسف
التربية السلمية

03/09/13 26222

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الساقية الحمراءإقليم: خريبكةالمسيرة

أصيل

1692849403/09/13 18 محمد العلم الحراق
التربية السلمية

03/09/13 23232

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

عمالة: سل الياسمينإقليم: خريبكةمحمد السادس 1685354303/09/13 18 محمد البورومي
التربية البدنية

03/09/13 26622Lعامر

عمالة: طنجة - ثانوية العوامة 2 العداديةإقليم: خريبكةبدر

أصيل

373817617/09/90 142 عبد الكريم زموري
التربية التشكيلية

17/09/90أقدمية 20 سنة 24964Jالعوامة

إقليم: الفقيه بن ثانوية 2 مارس العداديةإقليم: خريبكةوادي الذهب

صالح

346631116/09/88 140 ولد شامة محمد
التربية التشكيلية

16/09/88أقدمية 20 سنة 07679

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

إقليم: خريبكةبدرإقليم: خريبكةابن  تومرت 1279746107/09/04 72 عبد الهادي نوال
التربية التشكيلية

07/09/04أقدمية 12 سنة 12242F)خريبكة )البلدية

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعديإقليم: خريبكةالمام  الشافعي

الشق

1588159103/09/10 46 شعطيط  فاطمة الزهراء
التربية التشكيلية

03/09/10 24173Z)عين الشق )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

06

الثانوية التأهيلية 

محمد بن عبد الكريم 

إقليم: بنسليمان الثانوية العدادية  الفلينإقليم: بنسليمان 1239939206/09/01 88 المصطفى مشهور
اللغة العربية

06/09/03أقدمية 12 سنة 25214F)بنسليمان )البلدية

الثانوية العدادية 

ماء العينين

عمالة مقاطعات طارقإقليم: بنسليمان

سيدي البرنوصي

1692251103/09/13 18   سهام نقري
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01746X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

باجة

عمالة: المحمديةالعقيد العلمإقليم: بنسليمان 1750155102/09/14 12 فاطمة العلفي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01906

W

المحمدية )البلدية(

الثانوية العدادية 

عمرو بن محمد بن 

إقليم: تاوريرتالكنديإقليم: بنسليمان 1262075604/09/02 64 نوال  رايس
اللغة الفرنسية

05/09/07 26210

N

العيون سيدي ملوك 

)البلدية(

الثانوية العدادية 

المنصورية

إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلمإقليم: بنسليمان 316555221/09/87 60 محمد  الشرقاوي
اللغة الفرنسية

02/10/06 26292

C

بوزنيقة )البلدية(

الثانوية التأهيلية 

محمد بن عبد الكريم 

عمالة مقاطعات التشاركإقليم: بنسليمان

سيدي البرنوصي

1750629102/09/14 14 بديعة العقاد
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 06746

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

علل بن عبد ا

إقليم: النواصراحمد المنصور الذهبيإقليم: بنسليمان 1750637302/09/14 12 سميرة مخلص
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 25072

B

دار بوعزة )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

باجة

عمالة: الصخيرات معاذ بن جبلإقليم: بنسليمان

 - تمارة

1504434105/09/08 34 مهدي مزوار
الجتماعيات

04/09/12 25469

H

عين عتيق )البلدية(

الثانوية العدادية 

عمرو بن محمد بن 

عمالة مقاطعات أم ايمنإقليم: بنسليمان

الدار البيضاء أنفا

1750570102/09/14 14 سعاد موكل
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 01460L سيدي بليوط

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

ماء العينين

عمالة: المحمديةالجولنإقليم: بنسليمان 889855116/09/88 140 مينة شاكر
الرياضيات

16/09/88أقدمية 20 سنة 01886Z)المحمدية )البلدية

الثانوية العدادية 

عمرو بن محمد بن 

إقليم: بنسليمان الثانوية العدادية للمريمإقليم: بنسليمان 344610116/09/88 64 خليفة  ابادو
الرياضيات

05/09/07 24373S)بنسليمان )البلدية

الثانوية العدادية 

عمرو بن محمد بن 

إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية زيادإقليم: بنسليمان 1239955106/09/01 64 الجيللي بن رغاي
الرياضيات

05/09/07 07847

D

بنسليمان )البلدية(

  الثانوية العدادية 

حمان الفطواكي

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: بنسليمان

تاشفين

إقليم: بنسليمان 243019116/09/85 52 نور الدين الساحلي
الرياضيات

02/09/09 07848E)بنسليمان )البلدية

الثانوية العدادية 

علل بن عبد ا

إقليم: مديونةالتحديإقليم: بنسليمان 1447373105/09/07 40 ايونس الحادق
الرياضيات

05/09/11 23761

B

سيدي حجاج واد 

حصار

الثانوية العدادية  

20 غشت

إقليم: تطوانأحمد شوقيإقليم: بنسليمان 1408859106/09/06 34 أحمد جنتي
الرياضيات

04/09/12 26517X)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

باجة

عمالة: الصخيرات ابي الحسن المرينيإقليم: بنسليمان

 - تمارة

1505366405/09/08 34 يوسف الحراثي
الرياضيات

04/09/12 19628Jصباح

الثانوية العدادية 

عمرو بن محمد بن 

إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيليةإقليم: بنسليمان 1687483104/09/12 24 حفيظة الوشواني
الرياضيات

04/09/12 07708

C

زاوية الشيخ )البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

 الثانوية العدادية 

للمريم

عمالة: الرباطالعربي البنايإقليم: بنسليمان 1685048103/09/13 16 سعدية هوسي
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 01102X)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن 

باجة

عمالة: المحمديةعلل بن عبد اإقليم: بنسليمان 1749986102/09/14 13 سارة اعويدة
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 01909Z)المحمدية )البلدية

الثانوية العدادية 

زياد

الثانوية العدادية زينب إقليم: بنسليمان

النفزاوية

إقليم: برشيد 368168116/09/89 116 المصطفى مصباحي
التربية السلمية

16/09/94أقدمية 20 سنة 24793Y)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية 

علل بن عبد ا

عمالة مقاطعة الحي ملويةإقليم: بنسليمان

الحسني

1409054106/09/06 70 سناء  الكوش
التربية السرية

06/09/06 01674

U

الحي الحسني 

)المقاطعة(

  الثانوية العدادية 

حمان الفطواكي

عمالة مقاطعات ابن ابن حزمإقليم: بنسليمان

مسيك

1285413707/09/05 42 عزيز مومن
التربية الموسيقية

02/09/09 01869F ابن امسيك

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

عمرو بن محمد بن 

  الثانوية العدادية حمان إقليم: بنسليمان

الفطواكي

إقليم: بنسليمان 1285397307/09/05 34 الكيري عماد
التربية الموسيقية

04/09/12 24783

M

الشراط

الثانوية العدادية 

عمر بن عبد العزيز

الثانوية العدادية زينب إقليم: برشيد

النفزاوية

إقليم: برشيد 1309733119/09/03 78 فاطمة الزهراء   الزنيدي
اللغة العربية

19/09/03أقدمية 12 سنة 24793Y)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية 

قصبة ابن مشيش

إقليم: برشيدالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: برشيد 1447982205/09/07 60 عبد الواحد الضروي
اللغة العربية

02/09/09 22357A)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

سينا

إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: برشيد 1588999902/09/10 46 السعدية بورزيق
اللغة العربية

02/09/10 14636

H

لولد )البلدية(

الثانوية العدادية 

المنصور الذهبي

عمالة: المحمديةصلح الدين اليوبيإقليم: برشيد 1597280205/09/11 40 السعدية الماجري
اللغة العربية

28/09/15 26618

G

بني يخلف

الثانوية العدادية 

السوالم

عمالة مقاطعات طرفة بن العبدإقليم: برشيد

سيدي البرنوصي

1588997302/09/10 34 بن الشهب رقية
اللغة العربية

03/09/13 19750S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الشاطئ

عمالة مقاطعات ثريا السقاطإقليم: برشيد

سيدي البرنوصي

1588322202/09/10 18 كمخو نجيب
اللغة العربية

03/09/13 24939

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

اولد زيدان

إقليم: مديونةعبد ا كنونإقليم: برشيد 1692345103/09/13 18 فطير نوال
اللغة العربية

03/09/13 26113

H

مديونة )البلدية(

الثانوية العدادية 

حمان الفطواكي

إقليم: الجديدةثانوية الساحل العداديةإقليم: برشيد 1182041104/10/00 54 عشاق احمد
اللغة الفرنسية

05/09/07 23363

U

لبير الجديد )البلدية(

الثانوية العدادية 

اولد زيدان

إقليم: النواصرعبد المالك السعديإقليم: برشيد 1504980105/09/08 50 زينب الحسني
اللغة الفرنسية

05/09/08إلتحاق بالزوج 25972E)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية 

للمريم

عمالة مقاطعات عين ابن سيناإقليم: برشيد

السبع الحي المحمد

1408840806/09/06 28 طريق لبنى
اللغة الفرنسية

03/09/13 25893

U

عين السبع 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

لمباركيين

عمالة مقاطعات الرشيدإقليم: برشيد

مولي رشيد

12614201004/09/02 24 شرع خديجة
اللغة الفرنسية

04/09/12 01853

N

مولي رشيد 

)المقاطعة(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية ابن 

سينا

إقليم: برشيدالثانوية العدادية لمباركيينإقليم: برشيد 1280245107/09/04 24 لبنى بن دروش
اللغة الفرنسية

04/09/12 24918Jلمباركيين

الثانوية العدادية 

حمان الفطواكي

عمالة مقاطعات أبي ذر الغفاريإقليم: برشيد

مولي رشيد

1588097202/09/10 24 شهيدي سارة
اللغة الفرنسية

03/09/13 01859V مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية بن 

خلدون

عمالة مقاطعة عين الشيخ أحمد الهيبةإقليم: برشيد

الشق

893160216/09/89 19 سميرة رامزي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26084

B

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

سينا

عمالة مقاطعات عين لل أسماءإقليم: برشيد

السبع الحي المحمد

1750652202/09/14 15 فتيحة حراش
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01644L عين السبع

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

عمالة مقاطعة الحي السلمإقليم: برشيد

الحسني

1750868102/09/14 14 مسفاوي فاطنة
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 25641V الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية 

خالد بن الوليد

الثانوية العدادية ادريس إقليم: برشيد

الول

إقليم: ورزازات 16931941003/09/13 28 أمينة حكان
اللغة النجليزية

03/09/13 26215

U

ازناكن

الثانوية العدادية 

الشاطئ

إقليم: الرحامنةثانوية الطلوح العداديةإقليم: برشيد 1685822204/09/12 26 سعاد العزابي
الجتماعيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 26063

D

الطلوح

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

عمالة مقاطعة الحي المام الغزاليإقليم: برشيد

الحسني

1598664105/09/11 22 هشام الهمشي
الجتماعيات

03/09/13 26415L الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

ثانوية أبي حامد الغزالي إقليم: برشيد

العدادية

إقليم: القنيطرة 1750324302/09/14 13 بنعيسى المسكيني
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25989Yعامر السفلية

الثانوية العدادية ابن 

سينا

إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: برشيد 1750342302/09/14 12 حفيظ شطينة
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 16665

N

واد امليل )البلدية(

الثانوية التأهيلية 

اولد حريز الغربية

إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةإقليم: برشيد 338313116/09/88 122 محمد ماوي
الرياضيات

16/09/95أقدمية 20 سنة 25262

H

أزمور )البلدية(

الثانوية التأهيلية 

اولد حريز الغربية

عمالة: المحمديةصلح الدين اليوبيإقليم: برشيد 1044024216/09/96 98 رشيد حاسي
الرياضيات

06/09/01أقدمية 12 سنة 26618

G

بني يخلف

الثانوية العدادية 

الشاطئ

إقليم: مديونةعبد ا كنونإقليم: برشيد 281284216/09/86 94 مصطفى سعدون
الرياضيات

07/09/05 26113

H

مديونة )البلدية(

الثانوية التأهيلية 

اولد حريز الغربية

عمالة مقاطعة الحي الدريسيإقليم: برشيد

الحسني

1043660116/09/96 88 محمد بن العبدي
الرياضيات

06/09/03أقدمية 12 سنة 01670P الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

حمان الفطواكي

إقليم: مديونةسيدي حجاجإقليم: برشيد 1261703204/09/02 62 هشام حشوان
الرياضيات

02/09/10 22005T سيدي حجاج واد

حصار

الثانوية العدادية 

جنان الدروة

ثانوية أربعاء العونات إقليم: برشيد

العدادية

إقليم: سيدي بنور 1048319516/09/96 24 عز الدين   فهمي
الرياضيات

04/09/12 08729

M

العونات

الثانوية العدادية ابن 

سينا

عمالة مقاطعات القاضي عياضإقليم: برشيد

مولي رشيد

1447114905/09/07 24 محمد عريج
الرياضيات

04/09/12 01795A مولي رشيد

)المقاطعة(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية ابن 

سينا

عمالة مقاطعات علل الفاسيإقليم: برشيد

مولي رشيد

1687479304/09/12 24 سناء برجيكي
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 01846F سيدي عثمان

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

عمالة مقاطعة الحي الدريسيإقليم: برشيد

الحسني

1750347102/09/14 14 خديجة اريري
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 01670P الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الشاطئ

عمالة مقاطعة الحي الدريسيإقليم: برشيد

الحسني

1447116205/09/07 13 توناسي أسماء
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 01670P الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

عمالة مقاطعة الحي المام الجزوليإقليم: برشيد

الحسني

1588912102/09/10 39 فاطمة الزهراء الخلفي
علوم الحياة 

والرض
02/09/10إلتحاق بالزوج 01668

M

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعات ثانوية الرشيدالعداديةإقليم: برشيد

سيدي البرنوصي

1504549105/09/08 34 واسولي مريم
علوم الحياة 

والرض
31/12/15 01749A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

السوالم

إقليم: برشيدالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: برشيد 1504535105/09/08 30 بهيجة الشاطبي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 22357A)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

إقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعداديةإقليم: برشيد 1688007304/09/12 24 محمد بوخرصة
علوم الحياة 

والرض
04/09/12إلتحاق بالزوجة 26676Vبير الطالب

الثانوية التأهيلية 

اولد حريز الغربية

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: برشيد

التأهيلية

إقليم: الجديدة 398138116/09/91 106 بوشعيب حمود
الفيزياء والكيمياء

06/09/00أقدمية 12 سنة 08700F)أزمور )البلدية

الثانوية العدادية 

قصبة ابن مشيش

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليدإقليم: برشيد

الحسني

297369116/09/86 58 مرسافي بوشعيب
الفيزياء والكيمياء

05/09/08 25768

H

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية بن 

خلدون

عمالة مقاطعات علل الفاسيإقليم: برشيد

مولي رشيد

1233076406/09/01 52 الجمالي نجوى
الفيزياء والكيمياء

05/09/09 01846F سيدي عثمان

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

سينا

الثانوية العدادية حمان إقليم: برشيد

الفطواكي

إقليم: برشيد 1262110104/09/02 34 الصابري محمد
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 24377

W

الساحل اولد احريز

الثانوية العدادية 

عمر بن عبد العزيز

إقليم: النواصرخناتة بنت بكارإقليم: برشيد 1505614205/09/08 18 المساعيد امال
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 26704Aاولد عزوز

الثانوية العدادية 

الدروة

عمالة: المحمديةالجولنإقليم: برشيد 1719448103/09/13 18 فاطمة الزهراء ايت يعقوب
التربية السلمية

03/09/13 01886Z)المحمدية )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

سينا

إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: برشيد 16860261104/09/12 34 عبد القادر عرباوي
التربية البدنية

04/09/12 15114

C

دار الكداري )البلدية(

الثانوية التأهيلية 

خالد بن الوليد

عمالة: المحمديةحمان الفطواكيإقليم: برشيد 1598602205/09/11 30 بوحبة زهير
التربية البدنية

05/09/11 26390Jبني يخلف

الثانوية العدادية 

قصبة ابن مشيش

ثانوية أبي حامد الغزالي إقليم: برشيد

العدادية

إقليم: القنيطرة 1686094504/09/12 24 محمد اكنوز
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 25989Yعامر السفلية

الثانوية العدادية 

الساقية الحمراء

إقليم: خريبكةالمام  الشافعيإقليم: برشيد 1124794616/09/98 92 رشيد  عصاب
التكنولوجيا

06/09/00أقدمية 12 سنة 12255Vبني يخلف
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية 

للمريم

الثانوية العدادية مولي عبد إقليم: برشيد

ا

إقليم: سطات 1688341104/09/12 13 هند كمال
التكنولوجيا

02/09/14إلتحاق بالزوج 14618

N

سطات )البلدية(

عمالة مقاطعات الدار البيروني

البيضاء أنفا

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

عمالة: مراكش 789924216/09/92 124 مزيان أحمد
التربية السلمية

18/09/92أقدمية 20 سنة 02631J)المنارة )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن سينا

البيضاء أنفا

عمالة: المضيق - ابن بطوطة

الفنيدق

963469116/09/81 132 سعيدة أديب
التربية السرية

15/09/93أقدمية 20 سنة 05671

N

المضيق )البلدية(

عمالة مقاطعات الفداء ابن مسكويه

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعدي

الشق

1123666116/09/98 96 هشام مخربش
اللغة العربية

16/09/99أقدمية 12 سنة 24173Z)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء ابن مسكويه

مرس السلطان

عمالة مقاطعات عين الرافعي

السبع الحي المحمد

242984116/09/85 130 المصطفى بكراري
الرياضيات

16/09/93أقدمية 20 سنة 01617

G

عين السبع 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء السمارة

مرس السلطان

إقليم: مديونةتيط مليل 748427116/09/93 112 اشطايني عبد اللطيف
التكنولوجيا

16/09/95أقدمية 20 سنة 01752

D

تيط مليل )البلدية(

عمالة مقاطعات عين عبد الكريم الخطابي

السبع الحي المحمد

عمالة: سل لل حسناء 1241559113/09/01 88 سعاد النجارة
اللغة العربية

03/09/11أقدمية 12 سنة 01270E باب المريسة

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين يوسف بن تاشفين

السبع الحي المحمد

عمالة مقاطعات الشهيد أحمد الراشدي

سيدي البرنوصي

180385216/10/81 36 عبد الرحيم    شوري
التربية البدنية

02/09/10 24452

C

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين ثانوية الرياضيين

السبع الحي المحمد

عمالة: الرباطمعاد بن جبل 1050756116/09/97 42 العرفاوي ربيعة
التربية التشكيلية

02/09/09إلتحاق بالزوج 01085

D

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

الشهيد محمد بن 

المكي

عمالة مقاطعة عين 

الشق

عمالة: سلمعاد بن جبل 1278680307/09/04 56 فاطمة الزهراء عروشي
اللغة العربية

05/09/07إلتحاق بالزوج 01279P)تابريكت )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين الحسنى

الشق

عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9 890539116/09/88 140 رشيدة أيت حقي
اللغة الفرنسية

16/09/88أقدمية 20 سنة 25028

D

المنارة )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعدي

الشق

عمالة مقاطعة الحي المام الجزولي

الحسني

1232667106/09/01 32 مصطفى اشبان
التربية التشكيلية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 01668

M

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي ابن النديم

الحسني

إقليم: القنيطرةالخوارزمي 1448221905/09/07 57 تبعيرت فاطمة الزهراء
اللغة السبانية

13/09/07إلتحاق بالزوج 11176X)القنيطرة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي ابو القاسم الزياني

الحسني

ثانوية سيدي محمد بن عبد 

ا العدادية

إقليم: الجديدة 1409103106/09/06 18 نايت القاضي لطيفة
علوم الحياة 

والرض
02/09/13إلتحاق بالزوج 08702

H

الجديدة )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي الدريسي

الحسني

عمالة: مراكشعثمان بن عفان 373857317/09/90 106 محمد مسرع
التربية البدنية

16/09/98إلتحاق بالزوجة 02642

W

الوداية

عمالة مقاطعات ابن أبو عنان

مسيك

عمالة مقاطعة عين الشهيد محمد بن المكي

الشق

310958121/09/87 92 سعيد مخربش
اللغة العربية

16/09/00أقدمية 12 سنة 24701Y)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن أبو عنان

مسيك

عمالة مقاطعات عين   بدر

السبع الحي المحمد

243546119/02/87 72 مصيف عبد الحق
علوم الحياة 

والرض
07/09/04أقدمية 12 سنة 24700X عين السبع

)المقاطعة(

89



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات ابن خالد بن الوليد

مسيك

عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابي

سيدي البرنوصي

1504539105/09/08 12 فوزية فالح
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 01747Y سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مولي سليمان

مسيك

ثانوية عبد الرحمان الدكالي 

العدادية

إقليم: الجديدة 1123677216/09/98 74 فاطمة البصيري
التربية السرية

07/09/04إلتحاق بالزوج 08707

N

الجديدة )البلدية(

عمالة مقاطعات ابن ابن حزم

مسيك

عمالة: سل علل بن عبد ا 1308949705/09/03 88 ابتسام المصمودي
التربية الموسيقية

05/09/03أقدمية 12 سنة 18600S)حصين )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي الرحالي الفاروقي

رشيد

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

إقليم: بنسليمان 1270833105/09/03 50 فدوى بلدي
اللغة العربية

03/11/08إلتحاق بالزوج 07848E)بنسليمان )البلدية

عمالة مقاطعات مولي  20 غشت

رشيد

عمالة مقاطعة الحي عبد ا بن مسعود

الحسني

1182444121/11/01 48 فوزية منكوب
اللغة الفرنسية

16/09/15 26005

R

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الندلس

رشيد

عمالة: مكناسالمام علي 1598659105/09/11 31 سميرة مطري
الجتماعيات

16/09/15إلتحاق بالزوج 03954X)مكناس )البلدية

عمالة مقاطعات مولي الزلقة

رشيد

عمالة مقاطعات عين صلح الدين اليوبي

السبع الحي المحمد

641301116/09/78 156 محمد خاتمي
الرياضيات

16/09/84أقدمية 20 سنة 01635

B

الحي المحمدي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي  20 غشت

رشيد

عمالة مقاطعات ابن ابن المعتز

مسيك

148449116/09/82 108 موقير أحمد
الرياضيات

16/09/96أقدمية 20 سنة 01863Z)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي ثريا السقاط

رشيد

عمالة مقاطعات عين ابن سينا

السبع الحي المحمد

892369118/10/88 60  الجرموني لل نادية
علوم الحياة 

والرض
16/09/06 25893

U

عين السبع 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي علل الفاسي

رشيد

عمالة مقاطعات ابن أبو عنان

مسيك

372641117/09/90 104 محمد سيف
الفيزياء والكيمياء

16/09/97أقدمية 12 سنة 01864A)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي علل الفاسي

رشيد

عمالة مقاطعات ابن خالد بن الوليد

مسيك

1123850116/09/98 99 الهام نعناع
التربية السرية

16/09/06إلتحاق بالزوج 01861X)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي البحتري

البرنوصي

عمالة: مراكشالفاق 1261204104/09/02 75 فاطمة الحمداوي
اللغة العربية

19/09/08إلتحاق بالزوج 25464

C

سعادة

عمالة مقاطعات سيدي عبدا كنون

البرنوصي

إقليم: زاكورةثإ أفلندرا 1241046520/09/99 70 المزريوي أحمد
اللغة العربية

06/09/06 24507

M

افلندرا

عمالة مقاطعات سيدي الحنصالي

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين المستقبل

السبع الحي المحمد

55424116/09/94 100 ادريس ناجم
اللغة الفرنسية

16/09/98أقدمية 12 سنة 01636

C

الحي المحمدي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي التشارك

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين ابن الثير

السبع الحي المحمد

61214116/09/94 100 ليلى ابادة
اللغة الفرنسية

16/09/98أقدمية 12 سنة 01645

M

عين السبع 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي ابن سينا

البرنوصي

إقليم: الحسيمةإعدادية القدس 1050219316/09/96 96 أمينة لمتوني
اللغة الفرنسية

16/09/99إلتحاق بالزوج 06816

H

امزورن )البلدية(

عمالة مقاطعات سيدي الشهيد حسن الصغير

البرنوصي

إقليم: الجديدةثانوية الرشاد العدادية 1448033505/09/07 55 المخزومي خديجة
اللغة الفرنسية

05/09/07إلتحاق بالزوج 08725

H

أولد حمدان
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات سيدي عبد الكريم الخطابي

البرنوصي

عمالة: المحمديةإبن رشيق 1597243105/09/11 13 يوسف عاطف
اللغة الفرنسية

03/09/14إلتحاق بالزوجة 01904

U

المحمدية )البلدية(

عمالة مقاطعات سيدي ابن خلدون

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين الشابي

السبع الحي المحمد

1270417104/09/02 78 فاطمة البوهلني
الجتماعيات

05/09/03أقدمية 12 سنة 01640

G

الحي المحمدي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي السلم

البرنوصي

إقليم: الناضورالجاحظ 1588273302/09/10 36 خالد اليحياوي
الجتماعيات

02/09/10 12277

U

الناضور )البلدية(

عمالة مقاطعات سيدي ابن حزم

البرنوصي

عمالة مقاطعات الحسن  اليوسي

مولي رشيد

1282388107/09/05 34 عبدالهادي وهبي
الجتماعيات

03/09/13 23630J مولي رشيد

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي عبد ا العياشي

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن خلدون

الدار البيضاء أنفا

1598657105/09/11 30 كلثومة أيت موسى العربي
الجتماعيات

13/09/11 01462

N

سيدي بليوط 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي أمنة بنت وهب

البرنوصي

إقليم: القنيطرةعقبة بن نافع 1177114106/09/00 21 كريمة العسراوي
الجتماعيات

04/09/13إلتحاق بالزوج 11179A)القنيطرة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي ابن سينا

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين صلح الدين اليوبي

السبع الحي المحمد

340292116/09/88 140 الحبيب  عقاد
الرياضيات

16/09/03أقدمية 20 سنة 01635

B

الحي المحمدي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي ابن خلدون

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين ابن رشد

السبع الحي المحمد

344751116/09/88 140 المصطفى برو
الرياضيات

15/09/03أقدمية 20 سنة 01587Z الصخور السوداء

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

صفي الدين الحلي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة: أكادير  إدا اعدادية سوس العالمة

وتنان

890380116/09/88 120 مباركة الهايج
الرياضيات

16/09/93أقدمية 20 سنة 05009

U

اكادير )البلدية(

عمالة مقاطعات سيدي الشهيد حسن الصغير

البرنوصي

عمالة مقاطعة عين فاطمة الفهرية

الشق

242370116/09/85 112 حسن قاصح
الرياضيات

11/09/15أقدمية 20 سنة 01665J)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي أناسي

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين ابن الثير

السبع الحي المحمد

243391116/02/87 84 ابراهيم الوحماني
الرياضيات

16/09/02أقدمية 12 سنة 01645

M

عين السبع 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي ابن خلدون

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين زيري بن عطية

السبع الحي المحمد

1241622101/10/01 18 رجية الفحلي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 19657

R

الحي المحمدي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي عبدا كنون

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين الرافعي

السبع الحي المحمد

297104116/09/86 88 لشهب رشيد
الفيزياء والكيمياء

05/09/03أقدمية 12 سنة 01617

G

عين السبع 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي أناسي

البرنوصي

إقليم: خريبكةالمسيرة 1123973116/09/98 84 عبدالرحمان الصوابي
الفيزياء والكيمياء

04/09/02أقدمية 12 سنة 12239

C

خريبكة )البلدية(

عمالة مقاطعات سيدي ابن خلدون

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين المستقبل

السبع الحي المحمد

1242234106/09/01 76 عائشة حرشيش
التربية السلمية

04/10/04أقدمية 12 سنة 01636

C

الحي المحمدي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي طارق

البرنوصي

عمالة: أكادير  إدا اعدادية وادي المخـازن

وتنان

338278316/09/88 140 عبد الرحيم فجوة
التربية البدنية

16/09/88أقدمية 20 سنة 04819

M

اكادير )البلدية(

عمالة مقاطعات سيدي ابن خلدون

البرنوصي

إقليم: تاوناتثانوية أنوال العدادية 16867661104/09/12 34 الغدوسي جمال
التربية البدنية

04/09/12 15947

H

طهر السوق )البلدية(

91



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016
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الطلب
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ثانوية الرشاد 

العدادية

إقليم: الجديدةمولي الحسنإقليم: الجديدة 1046761216/09/96 98 خليد الزواقي
اللغة العربية

16/09/01أقدمية 12 سنة 26669

M

أولد رحمون

ثانوية عبد المالك 

السعدي العدادية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: الجديدة

العدادية

إقليم: الجديدة 1447063605/09/07 42 سعاد بودريكة
اللغة العربية

02/09/10 08742

B

سيدي اسماعيل

ثانوية الرشاد 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: الجديدة 296508416/09/86 76 عبد الرحيم سناح
اللغة الفرنسية

16/09/04أقدمية 12 سنة 24732

G

أولد عيسى

ثانوية عبد المالك 

السعدي العدادية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: الجديدة

العدادية

إقليم: الجديدة 1544496902/09/09 42 جهان  تيسير
اللغة الفرنسية

02/09/09 08742

B

سيدي اسماعيل

ثانوية عبد المالك 

السعدي العدادية

ثانوية سيدي بوعثمان إقليم: الجديدة

التأهيلية

إقليم: الرحامنة 1597023105/09/11 31 سناء باجو
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

إقليم: تطوانابي بكر الرازيإقليم: الجديدة 1448028105/09/07 30 باهدي بشرى
اللغة الفرنسية

05/09/11 18723A)تطوان )البلدية

ثانوية الساحل 

العدادية

عمالة مقاطعات عين الرافعيإقليم: الجديدة

السبع الحي المحمد

1448195305/09/07 28 فاطمة الزهراء الغمري
اللغة الفرنسية

03/09/13 01617

G

عين السبع 

)المقاطعة(

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

إقليم: النواصرآسية الوديعإقليم: الجديدة 1588092702/09/10 28 منهي زكرياء
اللغة الفرنسية

03/09/13 25971

D

دار بوعزة )البلدية(

ثانوية الفرابي 

العدادية

إقليم: تاوريرتالشريف أمزيانإقليم: الجديدة 15977081405/09/11 31 سناء عيساوي
اللغة النجليزية

05/09/11إلتحاق بالزوج 26320

H

عين الحجر

ثانوية المسيرة 

العدادية

ثانوية خالد ابن الوليد إقليم: الجديدة

العدادية

إقليم: وزان 1544628102/09/09 42 رضوان ناصر
الجتماعيات

02/09/09 15110Yسيدي رضوان

ثانوية عبد ا 

العروي العدادية

إقليم: آسفيواد المخازنإقليم: الجديدة 1687254104/09/12 34 مريم الحاكيمي
الجتماعيات

04/09/12 24575L)آسفي )البلدية

ثانوية المسيرة 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية المصب العداديةإقليم: الجديدة 1598647205/09/11 30 حنان كويعد
الجتماعيات

05/09/11 25458

W

أزمور )البلدية(

ثانوية الفرابي 

العدادية

إقليم: الجديدةمولي الحسنإقليم: الجديدة 1544290202/09/09 24 محمد رمضان بوشواطة
الجتماعيات

04/09/12 26669

M

أولد رحمون

ثانوية علل الفاسي 

العدادية

ثانوية المجاهد العياشي إقليم: الجديدة

العدادية

إقليم: الجديدة 154563116/09/82 150 عبد العزيز لحرش
الرياضيات

16/09/93أقدمية 20 سنة 08704

K

الجديدة )البلدية(

 ثانوية مولي عبد 

ا التأهيلية

إقليم: الجديدةثانوية لل مريم العداديةإقليم: الجديدة 344122116/09/88 142 نخيل المصطفى
الرياضيات

26/10/92أقدمية 20 سنة 08706

M

الجديدة )البلدية(

ثانوية سيدي 

اسماعيل العدادية

إقليم: الجديدةالفرحإقليم: الجديدة 346823216/09/88 126 عبد اللطيف الزنفاري
الرياضيات

16/09/94أقدمية 20 سنة 26680Zمولي عبد ا

ثانوية الرشاد 

العدادية

إقليم: الجديدةمولي الحسنإقليم: الجديدة 210038117/09/84 120 احمد مشكالي
الرياضيات

16/09/98أقدمية 12 سنة 26669

M

أولد رحمون
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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المادة
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رمزها

المديرية القليمية 

الصلية
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية المسيرة 

العدادية

إقليم: الجديدةمولي الحسنإقليم: الجديدة 1240063306/09/01 84 السماحي التباري
الرياضيات

05/09/08 26669

M

أولد رحمون

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية الرشاد العداديةإقليم: الجديدة 14082771006/09/06 46 رضوان خرازي
الرياضيات

02/09/10 08725

H

أولد حمدان

ثانوية عبد المالك 

السعدي العدادية

إقليم: الجديدةثانوية الرشاد العداديةإقليم: الجديدة 1408272206/09/06 42 المهدي برقاق
الرياضيات

02/09/09 08725

H

أولد حمدان

ثانوية سيدي 

اسماعيل العدادية

عمالة: الرباطحليمة السعديةإقليم: الجديدة 1504597305/09/08 19 الفاسي سهام
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 01107

C

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

ثانوية البكري 

العدادية

ثانوية عبد الرحمان الدكالي إقليم: الجديدة

العدادية

إقليم: الجديدة 1043858116/09/96 98 سعاد معتوق
علوم الحياة 

والرض
21/09/12أقدمية 12 سنة 08707

N

الجديدة )البلدية(

ثانوية الرشاد 

العدادية

إقليم: الجديدةمولي الحسنإقليم: الجديدة 743891116/09/93 86 ثورية الغلسي
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 26669

M

أولد رحمون

ثانوية سيدي 

اسماعيل العدادية

إقليم: الجديدةثانوية المنار العداديةإقليم: الجديدة 342995116/09/88 82 محمد الجابري
علوم الحياة 

والرض
06/09/04أقدمية 12 سنة 08709

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية سيدي 

اسماعيل العدادية

إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدة 1240057106/09/01 82 عبد الخالق سايسي حسني
علوم الحياة 

والرض
29/09/04أقدمية 12 سنة 26511

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية العيون 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية الرشاد العداديةإقليم: الجديدة 1447053305/09/07 40 سعيد الرهوني
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 08725

H

أولد حمدان

ثانوية محمد السادس 

العدادية

إقليم: الجديدةالفرحإقليم: الجديدة 1407903207/09/05 36 تارمسي مريم
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 26680Zمولي عبد ا

ثانوية عبد المالك 

السعدي العدادية

عمالة مقاطعات عين يوسف بن تاشفينإقليم: الجديدة

السبع الحي المحمد

1596929105/09/11 12 ايت امغار رشيد
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 22961

G

عين السبع 

)المقاطعة(

ثانوية المسيرة 

العدادية

إقليم: تاوناتثانوية بوهودة العداديةإقليم: الجديدة 1582023202/09/10 6 نادية المهاجر
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 15930Pبوهودة

ثانوية مولي 

بوشعيب التأهيلية

إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةإقليم: الجديدة 788759116/09/92 108 محمد عنبر
الفيزياء والكيمياء

06/09/04أقدمية 12 سنة 25262

H

أزمور )البلدية(

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: الجديدة 1261739304/09/02 52 حميد حريري
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 08717Zشتوكة

ثانوية ابن باجة 

العدادية

ثانوية حليمة السعدية إقليم: الجديدة

العدادية

إقليم: الجديدة 1240060106/09/01 82 الدرداني عبد ال له
التربية السلمية

02/09/09 08705L)الجديدة )البلدية

ثانوية الفرابي 

العدادية

إقليم: الجديدةمولي الحسنإقليم: الجديدة 1283674101/01/02 76 فاطمة الزهراء التوني
التربية السلمية

05/09/07 26669

M

أولد رحمون

ثانوية الورد 

العدادية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: الجديدة

العدادية

إقليم: الجديدة 1281036228/09/04 72 أمينة حسيني
التربية السلمية

28/09/04أقدمية 12 سنة 08742

B

سيدي اسماعيل
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01/07/2016
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الطلب

تاريخ
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الختيار
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ثاتوية ابن طفيل 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدة 1240068106/09/01 68 وفاء سراج الحق
التربية السلمية

20/11/11 26511

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية عبد ا 

العروي العدادية

الثانوية العدادية المنصور إقليم: الجديدة

الذهبي

إقليم: برشيد 1691788103/09/13 28 عبدالحميد أيت أبر
التربية السلمية

03/09/13 26609X)حد السوالم )البلدية

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: الجديدة 1691782403/09/13 18 مرابط الدريسية
التربية السلمية

03/09/13 08717Zشتوكة

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

إقليم: الناضوربني نصارإقليم: الجديدة 1691793103/09/13 18 خليفي خديجة
التربية السلمية

03/09/13 12756P)بني انصار )البلدية

ثانوية علل الفاسي 

العدادية

إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدة 344293216/09/88 126 عبد الرحيم العصري
التربية البدنية

23/09/94أقدمية 20 سنة 23362T سيدي علي بن

حمدوش

ثانوية الورد 

العدادية

إقليم: الجديدةمولي الحسنإقليم: الجديدة 716656120/09/92 116 عبد العاطي  رجى
التربية البدنية

20/09/01أقدمية 12 سنة 26669

M

أولد رحمون

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: الجديدة 1598582705/09/11 30 القوح فاطمة الزهرة
التربية البدنية

05/09/11 25316S)حد السوالم )البلدية

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

الثانوية العدادية المنصور إقليم: الجديدة

الذهبي

إقليم: برشيد 1598515705/09/11 26 العربي الطابيعي
التربية البدنية

04/09/12 26609X)حد السوالم )البلدية

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية العيون العداديةإقليم: الجديدة 1688182604/09/12 24 نادية فجري
التربية البدنية

04/09/12 08720

C

لبير الجديد )البلدية(

ثانوية الساحل 

العدادية

إقليم: خنيفرةامالوإقليم: الجديدة 1309455116/09/03 18 سعيد نجماوي
التربية التشكيلية

03/09/13 23548V)خنيفرة )البلدية

ثانوية عبد المالك 

السعدي العدادية

عمالة: طنجة - ابن البارإقليم: الجديدة

أصيل

1598162205/09/11 30 سلوى ضامي
التربية الموسيقية

05/09/11إلتحاق بالزوج 15329L طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات عزيزامينإقليم: مديونةالمام الشاطبي

 - تمارة

1447993905/09/07 64 غزلن لهللي
اللغة العربية

05/09/07 21502

W

عين العودة )البلدية(

عمالة مقاطعات الحنصاليإقليم: مديونةعبدالواحد المراكشي

سيدي البرنوصي

1447079107/09/07 54 نيازي أسماء
اللغة العربية

07/09/07 01754F سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات ثانوية الرشيدالعداديةإقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين

سيدي البرنوصي

1749978102/09/14 14 زينب سفياني
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01749A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين ابن ماجةإقليم: مديونةالمام الشاطبي

الشق

1045556116/09/96 88 ازيور حسناء
اللغة الفرنسية

06/09/01أقدمية 12 سنة 01667L)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين الحسنىإقليم: مديونةالمام الشاطبي

الشق

1687885204/09/12 12 توفيق خاتمة
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01664

H

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعديإقليم: مديونةالتحدي

الشق

1151654116/09/99 76 نفيسة كناني
الرياضيات

07/09/05 24173Z)عين الشق )المقاطعة
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م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف
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الختيار
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بالتبادل
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عمالة مقاطعات ابن حزمإقليم: مديونةالتحدي

سيدي البرنوصي

177956116/09/83 66 محمد عادل
علوم الحياة 

والرض
07/09/05 01651

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الشهيد جودار محمد 

ابن عبد ا

إقليم: تطوانعمر بن عبد العزيزإقليم: مديونة 1182426126/11/01 66 النجار خديجة
علوم الحياة 

والرض
07/09/05 05659A)تطوان )البلدية

عمالة مقاطعات زينب النفزاويةإقليم: مديونةعبدالقادر المازني

الفداء مرس 

242415116/09/85 37 شديب عبد الرحيم
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 01542A)الفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات الغزاليإقليم: مديونةالمام الشاطبي

الفداء مرس 

1544752102/09/09 28 بوبكري إيمان
علوم الحياة 

والرض
02/09/13 01550J)الفداء )المقاطعة

عمالة: المحمديةعين حرودةإقليم: مديونة عبد ا ابراهيم 1750672102/09/14 14 العزيزي لطيفة
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 01756

H

عين حرودة )البلدية(

الثانوية العدادية مولي عبد إقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

1750673102/09/14 14 سعاد زيد
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 01649S سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الطلسإقليم: مديونةعثمان بن عفان

الشق

1589227102/09/10 18 زينبة فائد
التربية السلمية

03/09/13 20019J)عين الشق )المقاطعة

الشهيد جودار محمد 

ابن عبد ا

عمالة مقاطعة عين ابن ماجةإقليم: مديونة

الشق

1262237404/09/02 72 زراد جمال
التربية البدنية

07/09/04أقدمية 12 سنة 01667L)عين الشق )المقاطعة

عمالة: الصخيرات ابن بطوطةعمالة: المحمديةالعقيد العلم

 - تمارة

894533116/09/89 96 فائزة العطار
اللغة العربية

16/09/99أقدمية 12 سنة 01380Z)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات احمد البيضاويعمالة: المحمديةوادي المخازن

 - تمارة

90279216/09/95 96 ربيعة  جناح
اللغة الفرنسية

16/09/99أقدمية 12 سنة 26752

C

سيدي يحيى زعير

سيدي موسى بن 

علي

عمالة: المحمديةالمغرب العربيعمالة: المحمدية 347077116/09/88 94 الحسن  ممتاجي
اللغة الفرنسية

03/09/11 01910A)المحمدية )البلدية

عمالة مقاطعة عين احمد الحيمرعمالة: المحمديةالبراهمة

الشق

1050220216/09/96 84 حسن كسو
اللغة الفرنسية

16/09/02أقدمية 12 سنة 24459

K

عين الشق )المقاطعة(

إقليم: تطوانالفقيه المريرعمالة: المحمديةوادي المخازن 859494116/09/84 76 مليكة   النجيمي
اللغة الفرنسية

07/09/04أقدمية 12 سنة 05665

G

تطوان )البلدية(

عمالة: المحمديةالمحمديةعمالة: المحمديةعين حرودة 347045216/09/88 118 موسى  العسري
الرياضيات

16/09/93أقدمية 20 سنة 01907X)المحمدية )البلدية

سيدي موسى بن 

علي

الثانوية العدادية محمد عمالة: المحمدية

السادس

إقليم: بنسليمان 1124709116/09/98 102 حنان عماد
الرياضيات

16/09/98إلتحاق بالزوج 07713

H

بنسليمان )البلدية(

عمالة مقاطعات ثانوية الرشيدالعداديةعمالة: المحمديةوادي المخازن

سيدي البرنوصي

1279532107/09/04 50 بقلول الهام
الرياضيات

14/09/09 01749A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

إقليم: برشيدالثانوية العدادية بن خلدونعمالة: المحمديةوادي المخازن 115636219/09/79 132 عبد السلم  اكميح
الفيزياء والكيمياء

16/09/90أقدمية 20 سنة 14622T)برشيد )البلدية
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات الفارابيعمالة: المحمديةأولد مومن

مولي رشيد

1544894202/09/09 24 محمد   الصمدي
التربية السلمية

05/09/12 01855

R

مولي رشيد 

)المقاطعة(

إقليم: مديونةتيط مليلعمالة: المحمديةالمعتمد بن عباد 743937116/09/93 37 نادية مريوي
التربية السرية

02/09/10إلتحاق بالزوج 01752

D

تيط مليل )البلدية(

احمد المنصور 

الذهبي

عمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتيإقليم: النواصر 1308901505/09/03 61 أمــــــــال   الـقـضــــــــوي
اللغة العربية

13/09/09إلتحاق بالزوج 02104L)زواغة )المقاطعة

إقليم: تطوانالمقاومةإقليم: النواصرالمام مسلم 17507791102/09/14 14 عبد اللطيف الزواق
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26199

B

الواد

عمالة: المحمديةالمروةإقليم: النواصرالمام مسلم 1687103102/09/12 12 يوسف انوار
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26391

K

الشللت

الشهيدة الغظفة بنت 

المدني

عمالة مقاطعة الحي ابن زهرإقليم: النواصر

الحسني

1409153106/09/06 36 صباحي جواد
الجتماعيات

02/09/10 23330

H

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين الوحدةإقليم: النواصرآسية الوديع

السبع الحي المحمد

1684855303/09/13 28 كرايم فاطمة
الجتماعيات

03/09/13 22898

N

عين السبع 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين ابن سيناإقليم: النواصرعبد ا الحداوي

السبع الحي المحمد

1684916103/09/13 18 مريم الراي
الجتماعيات

03/09/13 25893

U

عين السبع 

)المقاطعة(

الشهيد أحمد بن 

محمد الراشدي

عمالة مقاطعة عين الطلسإقليم: النواصر

الشق

1447107105/09/07 19 كريمة ان شاء ا
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 20019J)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الندلسإقليم: النواصرالمام مسلم

الفداء مرس 

310729121/09/87 50 عبد الغني سوداني
علوم الحياة 

والرض
30/05/14 01551

K

الفداء )المقاطعة(

عمالة: مكناسالمنصورإقليم: النواصرعبد المالك السعدي 1544755102/09/09 16 فاطمة الشابي
علوم الحياة 

والرض
03/04/15إلتحاق بالزوج 25495L)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية 

سيدي العايدي

الثانوية العدادية مولي عبد إقليم: سطات

ا

إقليم: سطات 1113566116/09/97 98 حفيظة حربي
اللغة العربية

06/09/00أقدمية 12 سنة 14618

N

سطات )البلدية(

ثانوية الفارابي 

العدادية

إقليم: سطاتسيدي لغليميإقليم: سطات 930072119/09/77 96 ربيعة العماري
اللغة العربية

19/10/15أقدمية 12 سنة 24374T)سطات )البلدية

ثانوية الفارابي 

العدادية

عمالة مقاطعة عين الحسنىإقليم: سطات

الشق

1597282205/09/11 40 نوال القدسي
اللغة العربية

19/10/15 01664

H

عين الشق )المقاطعة(

ثانوية ريمة 

العدادية

إقليم: سيدي سليمانالصفصافإقليم: سطات 1598034105/09/11 40 نادية البزار
اللغة العربية

05/09/11 25490Fمساعدة

الثانوية العدادية 

بني خلوك

عمالة مقاطعة عين الشيخ أحمد الهيبةإقليم: سطات

الشق

1692799303/09/13 28 فاطمة الزهراء سنهاج
اللغة العربية

03/09/13 26084

B

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

عمالة: أكادير  إدا اعدادية ابو فراس الحمدانيإقليم: سطات

وتنان

1692187103/09/13 20 نجاة ايت ابهي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 22757

K

اكادير )البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية 

بني خلوك

عمالة مقاطعة الحي المام الغزاليإقليم: سطات

الحسني

1692258103/09/13 19 صالحة شطيني
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26415L الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية 

أولد سعيد

إقليم: برشيدالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: سطات 1692594103/09/13 19 فريدة حيدات
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 22357A)برشيد )البلدية

ثانوية الحسن الول 

العدادية

عمالة مقاطعة عين المام الهبطيإقليم: سطات

الشق

1692344303/09/13 18 سناء فلح
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 18131

G

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية 

العيون

إقليم: خريبكةالمام  الشافعيإقليم: سطات 1284464607/09/05 52 محمد جويشة
اللغة الفرنسية

02/09/09 12255Vبني يخلف

الثانوية التأهيلية 

البروج

إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلمإقليم: سطات 1280557407/09/04 48 خروعة ابتسام
اللغة الفرنسية

05/09/08 26292

C

بوزنيقة )البلدية(

الثانوية التأهيلية 

البروج

إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: سطات 1544821402/09/09 42 الهام قادري
اللغة الفرنسية

02/09/09إلتحاق بالزوج 24584

W

سيدي عابد

الثانوية التأهيلية 

أولد فارس

عمالة مقاطعات ابن سيناإقليم: سطات

سيدي البرنوصي

1505212105/09/08 40 يوسف التوزي
اللغة الفرنسية

05/09/11 20030

W

سيدي مومن 

)المقاطعة(

 ثانوية سيدي محمد 

بن رحال العدادية

عمالة مقاطعات عين ابن سيناإقليم: سطات

السبع الحي المحمد

1588098102/09/10 40 مفهوم فاطمة
اللغة الفرنسية

03/09/13 25893

U

عين السبع 

)المقاطعة(

ثانوية  امزورة 

العدادية

عمالة مقاطعة الحي المام الغزاليإقليم: سطات

الحسني

1447872105/09/07 34 لمياء البشري
اللغة الفرنسية

04/09/12 26415L الحي الحسني

)المقاطعة(

ثانوية الحسن الول 

العدادية

عمالة مقاطعات الندلسإقليم: سطات

مولي رشيد

1687750704/09/12 34 جيهان طاطي
اللغة الفرنسية

04/09/12 26614

C

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

ملحقة إعدادية محمد 

السادس

عمالة مقاطعات ثريا السقاطإقليم: سطات

سيدي البرنوصي

1241641410/09/01 24 عبد الدائم عبد الحميد
اللغة الفرنسية

14/09/15 24939

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

ثانوية الدارسة 

العدادية

إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني مسكينإقليم: سطات 1687757104/09/12 24 سهام بوعباد
اللغة الفرنسية

04/09/12 26585

W

البروج )البلدية(

الثانوية العدادية 

بني خلوك

 ثانوية سيدي محمد بن رحال إقليم: سطات

العدادية

إقليم: سطات 1692689403/09/13 18 مريمة بدري
اللغة الفرنسية

03/09/13 14634Fسيدي محمد بن رحال

الثانوية التأهيلية 

أولد فارس

عمالة مقاطعات الحنصاليإقليم: سطات

سيدي البرنوصي

1692713203/09/13 18 سميرة ديسي
اللغة الفرنسية

03/09/13 01754F سيدي مومن

)المقاطعة(

ثانوية الفارابي 

العدادية

ثانوية محمد عابد الجابري إقليم: سطات

العدادية

إقليم: سطات 1282633130/09/05 76 ادريس ايت الحاج
اللغة النجليزية

19/10/15 24921

M

سطات )البلدية(

ثانوية الفقيه محمد 

الحمداوي العدادية

عمالة: الرباطمعاد بن جبلإقليم: سطات 1504359305/09/08 49 المستعطي حسناء
اللغة النجليزية

05/09/08إلتحاق بالزوج 01085

D

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

ثانوية محمد عابد 

الجابري العدادية

عمالة: الرباطالعربي البنايإقليم: سطات 1284434407/09/05 46 فاطمة نوكري
اللغة النجليزية

02/09/10إلتحاق بالزوج 01102X)اليوسفية )المقاطعة
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

ثانوية الفقيه محمد الحمداوي إقليم: سطات

العدادية

إقليم: سطات 1504910105/09/08 40 لعناني خالد
اللغة النجليزية

05/09/11 24140

N

سيدي الذهبي

الثانوية العدادية 

محمد السادس

عمالة: الصخيرات الخوارزميإقليم: سطات

 - تمارة

1283455101/01/05 56 العالية بودركة
الجتماعيات

04/09/12 01383

C

تمارة )البلدية(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

الثانوية العدادية علي بن  إقليم: سطات

الجيللي  الوهابي

إقليم: بنسليمان 1409141206/09/06 46 خالد لكريد
الجتماعيات

02/09/10 20016Fفضالت

الثانوية التأهيلية 

العيون

إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: سطات 1587693402/09/10 46 جلل يسف
الجتماعيات

02/09/10 16665

N

واد امليل )البلدية(

 ثانوية سيدي محمد 

بن رحال العدادية

ثانوية المسيرة الخضراء إقليم: سطات

العدادية

إقليم: سطات 1505283105/09/08 40 صباحي عبد الله
الجتماعيات

05/09/11 14621S)سطات )البلدية

ثانوية ريمة 

العدادية

عمالة: فاسأبي العباس السبتيإقليم: سطات 1598354405/09/11 40 العايش ساسيوي
الجتماعيات

05/09/11 01975

W

المشور فاس الجديد 

)البلدية(

الثانوية التأهيلية 

العيون

إقليم: خريبكةابن خلدونإقليم: سطات 1544296102/09/09 34 عبد الرزاق عزوز
الجتماعيات

04/09/12 12240

D

خريبكة )البلدية(

ثانوية  امزورة 

العدادية

إقليم: سطاتسيدي لغليميإقليم: سطات 1598248105/09/11 30 بدرالدين الكومي
الجتماعيات

05/09/11 24374T)سطات )البلدية

ثانوية الدارسة 

العدادية

إقليم: مديونةتيط مليلإقليم: سطات 1684849203/09/13 28 أيوب ناجم
الجتماعيات

03/09/13 01752

D

تيط مليل )البلدية(

ملحقة إعدادية محمد 

السادس

عمالة: المحمديةفاطمة الفهريةإقليم: سطات 1684852303/09/13 28 سهام  ازغيدة
الجتماعيات

02/09/15 26334Yبني يخلف

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

إقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعديإقليم: سطات 1691864103/09/13 28 خالد العيان
الجتماعيات

03/09/13 15105T)جرف الملحة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

أنس بن مالك

إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: سطات 1685830104/09/12 24 جييد ليلى
الجتماعيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

عمالة: المحمديةحمان الفطواكيإقليم: سطات 1692308103/09/13 18 عبد الغفور الريكات
الجتماعيات

03/09/13 26390Jبني يخلف

الثانوية التأهيلية 

أولد فارس

إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: سطات 1447089105/09/07 46 منير بلقاسم
الرياضيات

16/09/10 14630

B

رأس العين الشاوية

ثانوية الدارسة 

العدادية

إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني مسكينإقليم: سطات 1588672102/09/10 46 المصطفى مغفور
الرياضيات

02/09/10 26585

W

البروج )البلدية(

الثانوية التأهيلية 

أنس بن مالك

عمالة مقاطعة الحي عبد ا بن مسعودإقليم: سطات

الحسني

1409034106/09/06 34 أمال نوير
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 26005

R

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

سيدي حجاج

إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية ابن باجةإقليم: سطات 1505367105/09/08 34 حسن  العنابي
الرياضيات

04/09/12 07851

H

سيدي بطاش
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثا نوية الشهيد الحاج 

الجيللي الساقي 

الثانوية التأهيلية اولد حريز إقليم: سطات

الغربية

إقليم: برشيد 1504602105/09/08 30 عبد الغني حادي
الرياضيات

05/09/11 14649X)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية 

بني مسكين

عمالة مقاطعة الحي عبد ا كنونإقليم: سطات

الحسني

1504606105/09/08 30 إرواوي يوسف
الرياضيات

02/09/15 01673T الحي الحسني

)المقاطعة(

ثانوية ريمة 

العدادية

إقليم: برشيدالثانوية العدادية بن خلدونإقليم: سطات 1504619105/09/08 30 طلبا حمزة
الرياضيات

05/09/11إلتحاق بالزوجة 14622T)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية 

بني مسكين

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: سطات

تاشفين

إقليم: بنسليمان 1505379405/09/08 30 لعجيلي سعيد
الرياضيات

02/09/15 07848E)بنسليمان )البلدية

ثا نوية الشهيد الحاج 

الجيللي الساقي 

الثانوية التأهيلية اولد حريز إقليم: سطات

الغربية

إقليم: برشيد 1687200104/09/12 24 أسماء لبي
الرياضيات

04/09/12 14649X)حد السوالم )البلدية

ثانوية عبدالكريم 

الخطابي العدادية

إقليم: سطاتثانوية  امزورة العداديةإقليم: سطات 1687467904/09/12 24 إيمان شاطر
الرياضيات

04/09/12 25315

R

امزورة

الثانوية العدادية بئر 

انزران

إقليم: مديونةعبدالقادر المازنيإقليم: سطات 1687474104/09/12 24 ايمان  مسمي
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 24630

W

الهراويين )البلدية(

ثانوية الدارسة 

العدادية

الثانوية التأهيلية اولد حريز إقليم: سطات

الغربية

إقليم: برشيد 1750857102/09/14 16 زاهر خديجة
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 14649X)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية بئر 

انزران

الثانوية العدادية مولي إقليم: سطات

إسماعيل

إقليم: سطات 860089116/09/85 84 عائشة الفتنان
علوم الحياة 

والرض
16/09/04أقدمية 12 سنة 14617

M

سطات )البلدية(

ثانوية الفاروق عمر 

بن الخطاب العدادية

عمالة مقاطعات الحنصاليإقليم: سطات

سيدي البرنوصي

1684926103/09/13 28 سعاد عمار
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 01754F سيدي مومن

)المقاطعة(

ثانوية الحسن الول 

العدادية

عمالة: مراكشالثانوية العدادية الطلسإقليم: سطات 1687542104/09/12 25 سكينة مسليم
علوم الحياة 

والرض
04/09/12إلتحاق بالزوج 23070A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية 

بني خلوك

إقليم: برشيدالثانوية العدادية بن خلدونإقليم: سطات 1685181103/09/13 19 ثورية احسين
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 14622T)برشيد )البلدية

ثانوية الدارسة 

العدادية

عمالة مقاطعات عين المستقبلإقليم: سطات

السبع الحي المحمد

1684931103/09/13 18 زينب عبداوي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 01636

C

الحي المحمدي 

)المقاطعة(

ثانوية الفارابي 

العدادية

إقليم: سطاتسيدي لغليميإقليم: سطات 1052213116/09/97 102 محمد جلفة
الفيزياء والكيمياء

19/10/15أقدمية 12 سنة 24374T)سطات )البلدية

الثانوية العدادية 

المتنبي

إقليم: سطاتالثانوية العدادية العروسيةإقليم: سطات 1052223116/09/97 98 كريمة  نورالدين
الفيزياء والكيمياء

06/09/00أقدمية 12 سنة 14619P)سطات )البلدية

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سطات

العايدي

إقليم: سطات 988733216/09/93 96 المصطفى  العكري
الفيزياء والكيمياء

06/09/03أقدمية 12 سنة 18641Lسيدي العايدي

الثانوية التأهيلية 

العيون

إقليم: خريبكةالساقية  الحمراءإقليم: سطات 1052227116/09/97 94 عبدالرحيم رحمتي
الفيزياء والكيمياء

04/09/02أقدمية 12 سنة 12256

W

أولد عبدون
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية القاضي 

عياض العدادية

إقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبيإقليم: سطات 1262006104/09/02 48 نوري محمد
الفيزياء والكيمياء

05/09/08 26582Tكيسر

الثانوية التأهيلية 

أولد فارس

إقليم: النواصرحمان الفطواكيإقليم: سطات 1685923904/09/12 34 يوسف بن جدة
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 26458

H

دار بوعزة )البلدية(

ثانوية الدارسة 

العدادية

إقليم: النواصرخديجة أم المؤمنينإقليم: سطات 1687494104/09/12 24 محمد ندير
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 25236E)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

أنس بن مالك

عمالة مقاطعات طارقإقليم: سطات

سيدي البرنوصي

1409021106/09/06 19 شمكار حنان
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 01746X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

الثانوية العدادية إقليم: سطات

الجــــــديـــدة

إقليم: الرحامنة 15887261002/09/10 18 محمد  نابل
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26746

W

ابن جرير )البلدية(

 ثانوية سيدي محمد 

بن رحال العدادية

الثانوية العدادية مولي إقليم: سطات

إسماعيل

إقليم: سطات 1588949102/09/10 46 حسن بكيكر
التربية السلمية

03/09/10 14617

M

سطات )البلدية(

 ثانوية سيدي محمد 

بن رحال العدادية

إقليم: القنيطرةام البنينإقليم: سطات 1545353102/09/09 34 سعيد ادعمر
التربية السلمية

02/09/12 11174V)القنيطرة )البلدية

ثانوية  امزورة 

العدادية

الثانوية العدادية مولي عبد إقليم: سطات

ا

إقليم: سطات 1598112105/09/11 30 سعيد فكري
التربية السلمية

05/09/11 14618

N

سطات )البلدية(

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

إقليم: شفشاونالثانوية العدادية سجلما سةإقليم: سطات 16850221103/09/13 28 عثمان الهرار
التربية السلمية

03/09/13 24754Fالمنصورة

ثانوية ريمة 

العدادية

إقليم: سيدي سليمانالصفصافإقليم: سطات 1598611105/09/11 40 العماري عبد ا
التربية البدنية

05/09/11 25490Fمساعدة

الثانوية العدادية 

بني خلوك

الثانوية العدادية قصبة ابن إقليم: سطات

مشيش

إقليم: برشيد 1693083103/09/13 28 سعيد امزل
التربية البدنية

03/09/13 23833Eقصبة بن مشيش

الثانوية العدادية 

المتنبي

إقليم: مديونةعبد ا كنونإقليم: سطات 1693099103/09/13 28 الحمو علي خالد
التربية البدنية

03/09/13 26113

H

مديونة )البلدية(

الثانوية العدادية 

بني مسكين

عمالة: طنجة - إع.عبد ا كنونإقليم: سطات

أصيل

1686078404/09/12 24 فاهم محمد
التربية البدنية

02/09/15 23226V)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية 

سيدي حجاج

عمالة: سلمولي رشيدإقليم: سطات 1686787404/09/12 24 هروش عادل
التربية البدنية

04/09/12 26205

H

العيايدة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية 

باجة

عمالة: طنجة - عمر بن عبد العزيزإقليم: سطات

أصيل

1686899104/09/12 24 إسماعيل صوصي علوي
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 15334S طنجة المدينة

)المقاطعة(

ثانوية الدارسة 

العدادية

إقليم: سيدي قاسمإعدادية الكنديإقليم: سطات 16931261103/09/13 18 سعيد لعسيري
التربية البدنية

03/09/13 21423

K

سيدي الكامل

الثانوية العدادية 

محمد السادس

إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سطات 14092401306/09/06 42 اشديري محمد
التربية الموسيقية

02/09/09 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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بالتبادل
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جماعة التعيين

الثانوية العدادية 

مولي عبد ا

إقليم: آسفيالحنصاليإقليم: سطات 1046851216/09/96 108 ابراهيم الفقير
التكنولوجيا

16/09/96أقدمية 20 سنة 13982X)آسفي )البلدية

ثانوية المختار 

السوسي العدادية

إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: سيدي بنور 1283667501/01/02 70 جميلة سلمان
اللغة العربية

02/09/10 23362T سيدي علي بن

حمدوش

 ثانوية السلم 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: سيدي بنور 1270656305/09/03 64 عبد الفتاح محمد
اللغة العربية

22/04/10 08717Zشتوكة

ثانوية ابن سينا 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية الرشاد العداديةإقليم: سيدي بنور 1309050305/09/03 64 ع الكريم فحصي
اللغة العربية

22/04/10 08725

H

أولد حمدان

ثانوية البارودي 

العدادية

الثانوية العدادية قصبة ابن إقليم: سيدي بنور

مشيش

إقليم: برشيد 1279043221/09/04 54 البروكي غزلن
اللغة العربية

22/04/10 23833Eقصبة بن مشيش

ثانوية الوليدية 

العدادية

إقليم: آسفيابن عبادإقليم: سيدي بنور 1281101807/09/04 43 ميلودة نصر الدين
اللغة العربية

22/04/10إلتحاق بالزوج 13993J جماعة سحيم

)البلدية(

 ثانوية السلم 

العدادية

إقليم: النواصرمحمد جودارإقليم: سيدي بنور 1692946103/09/13 28 سعاد البطاحي
اللغة العربية

03/09/13 26698

U

دار بوعزة )البلدية(

ثانوية القسطلني 

العدادية

إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سيدي بنور 1545382702/09/09 24 كلثوم  سطيلي
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 14636

H

لولد )البلدية(

ثانوية أربعاء 

العونات العدادية

إقليم: الجديدةثانوية المام مسلم العداديةإقليم: سيدي بنور 1692797203/09/13 19 سناء اركيبي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 22461

N

مولي عبد ا

ثانوية الطاووس 

العدادية

إقليم: آسفيمولي رشيدإقليم: سيدي بنور 1749756302/09/14 13 نجوى السابق
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 13994

K

جماعة سحيم 

)البلدية(

ثانوية الطاووس 

العدادية

إقليم: آسفيابن طفيلإقليم: سيدي بنور 1749757402/09/14 13 سمية بنديب
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 19876

D

الغيات

ثانوية أربعاء 

العونات العدادية

إقليم: النواصرابن مالكإقليم: سيدي بنور 1749966102/09/14 13 مليكة النجدي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26527

H

بوسكورة )البلدية(

ثانوية أربعاء 

العونات العدادية

إقليم: قلعة ثانوية القدس العداديةإقليم: سيدي بنور

 السراغنة

1751291102/09/14 12 غزلن بن قاسم
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 09339A قلعة السراغنة

)البلدية(

ثانوية حمان 

الفطواكي العدادية

إقليم: الجديدةثانوية المام مسلم العداديةإقليم: سيدي بنور 789809516/09/92 109 العزيزة المحب
اللغة الفرنسية

22/04/10إلتحاق بالزوج 22461

N

مولي عبد ا

ثانوية الزيتونة 

العدادية

إقليم: الجديدةمولي الحسنإقليم: سيدي بنور 1050765115/09/97 72 سناء الغرفي
اللغة الفرنسية

22/04/10إلتحاق بالزوج 26669

M

أولد رحمون

ثانوية ابن سينا 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية العيون العداديةإقليم: سيدي بنور 1261431104/09/02 64 مريم داني
اللغة الفرنسية

22/04/10 08720

C

لبير الجديد )البلدية(

ثانوية الفضيلة 

العدادية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: سيدي بنور

العدادية

إقليم: الجديدة 1685910204/09/12 34 منى متين
اللغة الفرنسية

04/09/12 08742

B

سيدي اسماعيل
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية أربعاء 

العونات العدادية

ثانوية محمد السادس إقليم: سيدي بنور

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1279185107/09/04 28 فكري عبد الرحيم
اللغة الفرنسية

03/09/13 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

 ثانوية السلم 

العدادية

عمالة: فاسابن عشيرإقليم: سيدي بنور 16878531304/09/12 24 البكرمي أمينة
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 22747Z)زواغة )المقاطعة

ثانوية القسطلني 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: سيدي بنور 1692727603/09/13 20 إيمان لوغوي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25095

B

أولد احسين

ثانوية البارودي 

العدادية

ثانوية أربعاء العونات إقليم: سيدي بنور

العدادية

إقليم: سيدي بنور 650702416/09/78 18 محمد صابر
اللغة الفرنسية

03/09/13 08729

M

العونات

 ثانوية السلم 

العدادية

ثانوية عبد المالك السعدي إقليم: سيدي بنور

العدادية

إقليم: الجديدة 16848251103/09/13 18 مريم فهمي
اللغة الفرنسية

03/09/13 08726Jمتوح

ثانوية يوسف بن 

تاشفين العدادية

عمالة مقاطعات المهدي بن تومرتإقليم: سيدي بنور

مولي رشيد

1408236106/09/06 61 عادل العرج
اللغة النجليزية

22/04/10إلتحاق بالزوجة 24901

R

مولي رشيد 

)المقاطعة(

ثانوية علل بن عبد 

ا العدادية

إقليم: آسفيالفقيه الجزوليإقليم: سيدي بنور 1687951404/09/12 34 لمعاني زينب
اللغة النجليزية

04/09/12 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

 ثانوية السلم 

العدادية

إقليم: آسفيثانوية الفارابي العداديةإقليم: سيدي بنور 1544939402/09/09 28 رحمات مروان
اللغة النجليزية

03/09/13 19455

W

أيير

ثانوية أربعاء 

العونات العدادية

إقليم: النواصرحسن الصغيرإقليم: سيدي بنور 1687409204/09/12 25 حسناء الهادي
اللغة النجليزية

04/09/12إلتحاق بالزوج 26111F)دار بوعزة )البلدية

ثانوية أربعاء 

العونات العدادية

إقليم: سيدي سليمانالنهضةإقليم: سيدي بنور 1687419104/09/12 24 مريم المداني
اللغة النجليزية

04/09/12إلتحاق بالزوج 26316

D

بومعيز

ثانوية لل فاطمة 

الزهراء العدادية

إقليم: الجديدةالفرحإقليم: سيدي بنور 1045046216/09/96 70 ميلود حلمي
الجتماعيات

22/04/10 26680Zمولي عبد ا

ثانوية ابن عربي 

التأهيلية

إقليم: الخميساتتيفلتإقليم: سيدي بنور 1447571105/09/07 54 مصطفى  المهاجر
الجتماعيات

22/04/10 26749Z)تيفلت )البلدية

ثانوية علل بن عبد 

ا العدادية

إقليم: ميدلتموسى بن نصيرإقليم: سيدي بنور 1686283404/09/12 34 عبد الرزاق بوبكري
الجتماعيات

04/09/12 11988Eبومية

 ثانوية السلم 

العدادية

إقليم: الرشيديةالميرة للة خديجةإقليم: سيدي بنور 15983411105/09/11 30 محمد احميداني
الجتماعيات

05/09/11 24751

C

اغريس العلوي

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنور

العدادية

إقليم: سيدي بنور 1588762102/09/10 18 محفوظ جودار
الجتماعيات

03/09/13 08711T)سيدي بنور )البلدية

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

إقليم: الجديدةثانوية العيون العداديةإقليم: سيدي بنور 1692602403/09/13 18 حسن زهران
الجتماعيات

03/09/13 08720

C

لبير الجديد )البلدية(

ثانوية الطاووس 

العدادية

عمالة مقاطعات إبن سيناإقليم: سيدي بنور

مولي رشيد

1692907103/09/13 18 عبد العزيز ضمير
الجتماعيات

03/09/13 26400V مولي رشيد

)المقاطعة(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: سيدي بنور

الخطابي

إقليم: شفشاون 1750746102/09/14 12 إبراهيم القرشاوي
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 06420

C

باب برد

ثانوية حمان 

الفطواكي العدادية

 ثانوية مولي عبد ا إقليم: سيدي بنور

التأهيلية

إقليم: الجديدة 176327216/09/83 129 التاشفيني يوسف
الرياضيات

22/04/10إلتحاق بالزوجة 08718Aمولي عبد ا

ثانوية الزيتونة 

العدادية

عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: سيدي بنور 362892516/09/89 76 عبد العزيز صا لحي 

الصنهاجي

الرياضيات
07/09/12 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

ثانوية أربعاء 

العونات العدادية

إقليم: آسفيالرازيإقليم: سيدي بنور 1545317102/09/09 52 المكاني محمد
الرياضيات

22/04/10 23701Lسيدي عيسى

 ثانوية السلم 

العدادية

الشهيد أحمد بن محمد إقليم: سيدي بنور

الراشدي

إقليم: النواصر 1282590107/09/05 36 الناجي رشيد
الرياضيات

02/09/10 01680Aأولد صالح

ثانوية النصر 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية علل الفاسي العداديةإقليم: سيدي بنور 1685887104/09/12 34 راشدي سناء
الرياضيات

04/09/12 08713V)لبير الجديد )البلدية

ثانوية ابن سينا 

العدادية

عمالة مقاطعات علل بن عبد اإقليم: سيدي بنور

مولي رشيد

1685217103/09/13 28 خديجة عراف
الرياضيات

03/09/13 01848

H

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

ثانوية الفضيلة 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: سيدي بنور 1685854104/09/12 24 فوزية  بوكريم
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 25095

B

أولد احسين

ثانوية القسطلني 

العدادية

عمالة: الصخيرات سيدي المدني بلحسنيإقليم: سيدي بنور

 - تمارة

1544632602/09/09 52 يامنة بوكوس
علوم الحياة 

والرض
22/04/10 23101J)عين العودة )البلدية

 ثانوية السلم 

العدادية

عمالة: الصخيرات عزيزامينإقليم: سيدي بنور

 - تمارة

1589432802/09/10 46 نادية عاتق
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 21502

W

عين العودة )البلدية(

ثانوية القسطلني 

العدادية

إقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغارإقليم: سيدي بنور 92060316/09/95 26 كوكوش عبد العزيز
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 19921

C

أيت عياش

ثانوية الطاووس 

العدادية

إقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العداديةإقليم: سيدي بنور 1123958216/09/98 24 حسن أعراب
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 24583Vالمشرك

ثانوية حمان 

الفطواكي العدادية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: سيدي بنور

أصيل

1685987904/09/12 24 الصادقي زكرياء
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

ثانوية يوسف بن 

تاشفين العدادية

إقليم: صفرومولي ادريس الكبرإقليم: سيدي بنور 1686182104/09/12 24 فاطمة العرقوبي
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 02450

M

رباط الخير )البلدية(

ثانوية الطاووس 

العدادية

إقليم: الحاجبابن اجرومإقليم: سيدي بنور 1751548902/09/14 12 الزهرة بوكبوط
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 04231Yجحجوح

ثانوية الطاووس 

العدادية

ثانوية مولي إسماعيل إقليم: سيدي بنور

العدادية

إقليم: سيدي بنور 745132416/09/93 74 الحسين فخر الدين
الفيزياء والكيمياء

22/04/10 26672

R

جابرية

ثانوية البارودي 

العدادية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: سيدي بنور

العدادية

إقليم: سيدي بنور 1233103306/09/01 58 المعروفي جمال
الفيزياء والكيمياء

20/04/10 08710S)سيدي بنور )البلدية
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية ابن سينا 

العدادية

إقليم: النواصرتوفيق الحكيمإقليم: سيدي بنور 1232931506/09/01 46 عبدالرحيم    شبي
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 01677X)النواصر )البلدية

ثانوية الوليدية 

العدادية

إقليم: آسفيالحنصاليإقليم: سيدي بنور 1448088105/09/07 24 مسافر عبد الحليم
الفيزياء والكيمياء

04/09/12إلتحاق بالزوجة 13982X)آسفي )البلدية

ثانوية الزيتونة 

العدادية

ثانوية أبي حامد الغزالي إقليم: سيدي بنور

العدادية

إقليم: القنيطرة 1598101105/09/11 30 رشيد بن حليمة
التربية السلمية

05/09/11 25989Yعامر السفلية

ثانوية النصر 

العدادية

إقليم: العرائشاولد أوشيحإقليم: سيدي بنور 1692837903/09/13 28 محسين شكيب
التربية السلمية

03/09/13 26235

R

أولد أوشيح

ثانوية الطاووس 

العدادية

عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابيإقليم: سيدي بنور

سيدي البرنوصي

1685036103/09/13 18 محمد اللوكي
التربية السلمية

03/09/13 01747Y سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

ثانوية العرفان 

العدادية

عمالة مقاطعات عين الشابيإقليم: سيدي بنور

السبع الحي المحمد

1685037103/09/13 18 سعيد  اولزرك
التربية السلمية

03/09/13 01640

G

الحي المحمدي 

)المقاطعة(

ثانوية ابن سينا 

العدادية

عمالة: طنجة - إعدادية اجزنايةإقليم: سيدي بنور

أصيل

1685042303/09/13 18 حمزة سعود
التربية السلمية

03/09/13 15336

U

كزناية )البلدية(

ثانوية ابن عربي 

التأهيلية

إقليم: آسفيمولي يوسفإقليم: سيدي بنور 1749662402/09/14 14 رشيد اسنيتر
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 13981

W

آسفي )البلدية(

ثانوية القسطلني 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العداديةإقليم: سيدي بنور 1750061102/09/14 12 محمد مقساوي
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 08701

G

أزمور )البلدية(

ثانوية لل فاطمة 

الزهراء العدادية

إقليم: الجديدةالفرحإقليم: سيدي بنور 368193216/09/89 132 السعيد داكر
التربية البدنية

22/04/10أقدمية 20 سنة 26680Zمولي عبد ا

ثانوية النصر 

العدادية

إقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضةإقليم: سيدي بنور 1686076304/09/12 34 علي النصيري
التربية البدنية

04/09/12 15104S)احد كورت )البلدية

ثانوية الطاووس 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العداديةإقليم: سيدي بنور 1279847107/09/04 58 بوشرة لعيدي
التربية التشكيلية

22/04/10 08701

G

أزمور )البلدية(

ثانوية النصر 

العدادية

الثانوية التاهيلية  محمد إقليم: سيدي بنور

الجزولي

إقليم: تيزنيت 16849611403/09/13 18 فاطمة الزهراء تواية
التربية التشكيلية

03/09/13 17246Vانزي

ثانوية المختار 

السوسي العدادية

عمالة: الرباطسيدي المدني بلحسنيإقليم: سيدي بنور 1598195105/09/11 30 سناء السمللي
التربية الموسيقية

06/09/11إلتحاق بالزوج 01111

G

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

ثانوية البارودي 

العدادية

إقليم: النواصردار بوعزةإقليم: سيدي بنور 1597985905/09/11 32 حفيظة أكرام
المعلوميات

05/09/11إلتحاق بالزوج 01679Z)دار بوعزة )البلدية
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

07

الثانوية العدادية 

الجديدة

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: الحوز

الفهرية

عمالة: مراكش 891112116/09/88 124 مليكة سرفاوي
اللغة العربية

24/09/04أقدمية 20 سنة 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

عمالة: مراكشالويدانإقليم: الحوزحمان الفطواكي 1283777901/01/02 92 عائشة الصغيري
اللغة العربية

01/01/05أقدمية 12 سنة 23834Fالويدان

الثانوية العدادية 

الجديدة

الثانوية العدادية فدوى إقليم: الحوز

طوقان

عمالة: مراكش 1125593116/09/98 44 نياب تورية
اللغة العربية

30/09/09إلتحاق بالزوج 25659P)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية 

مولي ابراهيم

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الحوز

ا غيات

إقليم: الحوز 1544465302/09/09 36 فاطمة الزهراء الزاوي
اللغة العربية

04/09/12 20672

U

سيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية 

إعدادية المجد

عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9إقليم: الحوز 1685990104/09/12 23 حدي ربيعة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25028

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية 

مولي ابراهيم

إقليم: الحوزجمال الدين الفغانيإقليم: الحوز 1241377806/09/01 86 فاتحة إكرام
اللغة الفرنسية

23/09/02أقدمية 12 سنة 03788Sاغمات

الثانوية التأهيلية بئر 

انزران

عمالة: مراكشالثانوية العدادية العزوزيةإقليم: الحوز 1282536107/09/05 43 خد يجة بواسكورن
اللغة الفرنسية

02/09/09إلتحاق بالزوج 25466E)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية سد 

نفيس

المركب التربوي المندمج إقليم: الحوز

بوشان

إقليم: الرحامنة 789784216/09/92 40 يونس الناقوشي
اللغة الفرنسية

03/09/13 25660

R

بوشان

  الثانوية 

العداديةايت سيدي 

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحوز

رشيد

إقليم: الحوز 1176800106/09/00 40 حميد العسري
اللغة الفرنسية

03/09/13 03787

R

أيت أورير )البلدية(

الثانوية التأهيلية بئر 

انزران

عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 3إقليم: الحوز 1282555307/09/05 37 هند   سككي
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 25462A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية 

مولي ابراهيم

الثانوية العدادية  محمد عابد إقليم: الحوز

الجابري

عمالة: مراكش 1687849104/09/12 25 بنحكوم سكينة
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 26739

N

سعادة

الثانوية العدادية 

علل الفاسي

عمالة: مراكشالشرفاءإقليم: الحوز 1588574402/09/10 24 فائت سوسان
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 02643Xتسلطانت

عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن العريفإقليم: الحوزحمان الفطواكي 1598088405/09/11 23 مرير سميرة
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 02832

C

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديينإقليم: الحوزملحقة تيديلي 1692506403/09/13 21 وفاء اعراب
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26740Pسعادة

الثانوية العدادية 

تزارت

عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاءإقليم: الحوز 1692524303/09/13 21 خديجة الكحيش
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 02833

D

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الطلس الكبير

عمالة: الرباطأبي ذرالغفاريإقليم: الحوز 1588283102/09/10 18 ويوحنى حنان
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25785

B

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

التوامة

إقليم: أسا - الزاكعلل الفاسيإقليم: الحوز 1588580102/09/10 18 مرصي عثمان
اللغة الفرنسية

03/09/13 23981

R

أسا )البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية 

الطلس الكبير

عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن العريفإقليم: الحوز 1282412607/09/05 67 كريمة العتماني
اللغة النجليزية

07/09/05إلتحاق بالزوج 02832

C

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الطلس إقليم: الحوزثانوية تنمل العدادية

الكبير

إقليم: الحوز 14094071006/09/06 60 العربوي مروان
اللغة النجليزية

06/09/06 20937

G

أسني

إقليم: تارودانتثإ سيدي بوموسىإقليم: الحوزثانوية تنمل العدادية 1283740301/01/02 98 لعروسي علي
الجتماعيات

01/01/02أقدمية 12 سنة 24675Vسيدي بوموسى

عمالة: مراكشالشرفاءإقليم: الحوزجمال الدين الفغاني 1283868101/01/02 82 جميلة ايت احمد
الجتماعيات

01/01/05أقدمية 12 سنة 02643Xتسلطانت

عمالة: مراكشالثانوية العدادية عبد المومنإقليم: الحوزحمان الفطواكي 1692822303/09/13 28 حميد كرباج
الجتماعيات

03/09/13 02701

K

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

إقليم: فحص - القصر الصغيرإقليم: الحوزجمال الدين الفغاني

انجرة

1598678905/09/11 26 الودغيري للة فاطم 

الزهراء

الجتماعيات
05/09/13إلتحاق بالزوج 24963

H

القصر الصغير

الثانوية العدادية 

وزرقطن

إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: الحوز 1692921103/09/13 18 نويرة جلول
الجتماعيات

03/09/13 23526

W

أيت أورير )البلدية(

الثانوية العدادية 

تزارت

إقليم: القنيطرةأحمد المنصور الذهبيإقليم: الحوز 1693003703/09/13 18 يوسف اكدي
الجتماعيات

03/09/13 25884Jوادي المخازن

الثانوية العدادية 

سيدي عبد ا بن 

الثانوية العدادية المنصور إقليم: الحوز

الدهبي

عمالة: مراكش 242252216/09/85 110 المصطفى الجراتلي
الرياضيات

16/09/98أقدمية 12 سنة 02625

C

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

مولي ابراهيم

             ثانوية المركب إقليم: الحوز

التربوي العدلدية اغبالو

إقليم: الحوز 1241319106/09/01 96 محمد بودجاج
الرياضيات

23/09/02أقدمية 12 سنة 23084

R

ستي فاطمة

الثانوية العدادية 

علل الفاسي

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: الحوز 1045710116/09/96 52 لطيفة بنحساين
الرياضيات

02/09/10 03791V)تحناوت )البلدية

             ثانوية 

المركب التربوي 

إقليم: الحوزجمال الدين الفغانيإقليم: الحوز 1544305602/09/09 48 زهيري سفيان
الرياضيات

14/10/11 03788Sاغمات

الثانوية العدادية إبن 

زهر

إقليم: الرشيديةمولي يوسفإقليم: الحوز 1448055405/09/07 40 لحسن نواري
الرياضيات

05/09/11 09833

M

ارفود )البلدية(

الثانوية العدادية 

التوامة

إقليم: الفقيه بن ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: الحوز

صالح

1687191504/09/12 34 جميلة الفطامي
الرياضيات

04/09/12 20127

B

سيدي عيسى بن علي

عمالة: مراكشالماورديإقليم: الحوزحمان الفطواكي 16879761104/09/12 34 فاطمة الزهراء اوطالب
الرياضيات

04/09/12 02644Yسيدي الزوين

الثانوية العدادية إبن 

زهر

إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: الحوز 1685880204/09/12 24 كلوة المصطفى
الرياضيات

04/09/12 24732

G

أولد عيسى

الثانوية العدادية 

تزارت

عمالة: أكادير  إدا اعدادية الفضيةإقليم: الحوز

وتنان

1687192104/09/12 24 يوسرى فائز
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 05014Z)اكادير )البلدية
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحوزجمال الدين الفغاني

رشيد

عمالة: مراكش 1504617105/09/08 19 حمزة  صاطف
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 23073

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: الحوزجمال الدين الفغاني

الفهرية

عمالة: مراكش 1283822501/01/02 92 مبارك نور الدين
علوم الحياة 

والرض
01/01/05أقدمية 12 سنة 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الطلس الكبير

عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن العريفإقليم: الحوز 1283883401/01/02 92 سعيد موكوش
علوم الحياة 

والرض
01/01/05أقدمية 12 سنة 02832

C

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحوزملحقة تيديلي

رشيد

إقليم: الحوز 1283846101/01/02 82 مليكة حشار
علوم الحياة 

والرض
01/01/05أقدمية 12 سنة 03787

R

أيت أورير )البلدية(

الثانوية العدادية 

التوامة

إقليم: النواصرالمام مسلمإقليم: الحوز 1687747204/09/12 25 زهرة وكريم
علوم الحياة 

والرض
04/09/12إلتحاق بالزوج 23800

U

دار بوعزة )البلدية(

الثانوية العدادية  محمد عابد إقليم: الحوزملحقة تزكين

الجابري

عمالة: مراكش 1751351202/09/14 14 رفيقة فرحات
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 26739

N

سعادة

الثانوية العدادية 

إعدادية المجد

  الثانوية العداديةايت سيدي إقليم: الحوز

داود

إقليم: الحوز 1232636306/09/01 34 اعراب حسن
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 24042

G

أيت سيدي داود

عمالة: مراكشالثانوية العدادية النهضةإقليم: الحوزملحقة تزكين 1685922104/09/12 34 مصطفى بن عبو
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 23072

C

المنارة )المقاطعة(

عمالة: مراكشالثانوية العدادية العيونإقليم: الحوزملحقة تزكين 1588806102/09/10 18 بن الخدير وليد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 02706

R

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

             ثانوية 

المركب التربوي 

الثانوية العدادية المنفلوطي إقليم: الحوز

المنفلوطي

عمالة: مراكش 1692410103/09/13 18 سعاد ايت بويعلي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 02641V)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية 

علل الفاسي

عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعادةإقليم: الحوز 1283810101/01/02 92 فتيحة بيديد
التربية السلمية

01/01/05أقدمية 12 سنة 21474

R

سعادة

إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: الحوزحمان الفطواكي 1283853101/01/02 92 الحسن   أيت كروم
التربية السلمية

01/01/05أقدمية 12 سنة 23526

W

أيت أورير )البلدية(

عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديينإقليم: الحوزملحقة تزكين 1179000106/09/00 64 محمد  أمزوز
التربية السلمية

05/09/07 26740Pسعادة

الثانوية التأهيلية 

ابطيح

عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: الحوز 344051216/09/88 140 معوال عز الدين
التربية البدنية

16/09/88أقدمية 20 سنة 24545

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية بئر 

انزران

عمالة: مراكشالثانوية العدادية النصرإقليم: الحوز 213263217/09/84 118 محمد داكي
التربية البدنية

16/09/96أقدمية 20 سنة 25337P)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية سد 

نفيس

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: الحوز

الفهرية

عمالة: مراكش 1176537106/09/00 90 عادل أقدار
التربية البدنية

06/09/01إلتحاق بالزوجة 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: الحوزحمان الفطواكي 306374521/09/87 58 محرار ابراهيم
التربية البدنية

05/09/08 03791V)تحناوت )البلدية

107



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية 

تزارت

إقليم: الحوزالثانوية العدادية سد نفيسإقليم: الحوز 1693157103/09/13 28 محمد الرمضوي
التربية البدنية

03/09/13 21862

M

لل تكركوست

             ثانوية 

المركب التربوي 

الثانوية العدادية الشريف إقليم: الحوز

الدريسي

عمالة: مراكش 1693108303/09/13 20  الرحالي عبد الوافي
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 02631J)المنارة )المقاطعة

إقليم: بني مللثانوية موحى وحمو التأهيليةإقليم: الحوزجمال الدين الفغاني 1175676106/09/00 90 حياة ايت بن عبد ا
التربية السرية

06/09/01إلتحاق بالزوج 07705Z)بني ملل )البلدية

الثانوية العدادية 

اولد امطاع

الثانوية العدادية المختار إقليم: الحوز

السوسي

عمالة: مراكش 1409628106/09/06 62 الداودي يونس
المعلوميات

06/09/06إلتحاق بالزوجة 02630

H

المنارة )المقاطعة(

إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: الحوزجمال الدين الفغاني 1545457202/09/09 36 زديب نجاة
المعلوميات

تبادل 04/09/12 03228

H

امنتانوت )البلدية(

الثانوية العدادية 

سيدي المختار

عمالة مقاطعات عين الرافعيإقليم: شيشاوة

السبع الحي المحمد

1284116401/01/02 88 عبد المعطي ابو الهادي
اللغة العربية

01/01/02أقدمية 12 سنة 01617

G

عين السبع 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية 

الطلس

عمالة: أكادير  إدا اعدادية ادريس الحريزيإقليم: شيشاوة

وتنان

1284081101/01/02 80 فاطمة تنزال
اللغة العربية

27/09/05 05020F)اكادير )البلدية

الثانوية العدادية 

القدس

الثانوية العدادية  محمد عابد إقليم: شيشاوة

الجابري

عمالة: مراكش 1284085201/01/05 64 رشيدة احميدوش
اللغة العربية

02/09/09إلتحاق بالزوج 26739

N

سعادة

الثانوي العدادية لل 

عزيزة

المركب التربوي المندمج إقليم: شيشاوة

بوشان

إقليم: الرحامنة 15049221005/09/08 40 هاجر بوزكني
اللغة العربية

05/09/11 25660

R

بوشان

الثانوية العدادية 

محمد الخامس

إقليم: الناضورعلل الفاسي 1إقليم: شيشاوة 1597765205/09/11 40 محمد الوعزيزي
اللغة العربية

05/09/11 12736T)زايو )البلدية

الثانوية العدادية 

محمد الخامس

إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامةإقليم: شيشاوة 1687832604/09/12 34 ادريس العساوي
اللغة العربية

04/09/12 20936Fالتوامة

الثانوية العدادية 

كماسة

المركب البيداغوجي إقليم: شيشاوة

تامنصورت

عمالة: مراكش 1692472103/09/13 19 خديجة العداد
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25658

N

حربيل

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

ثانوية الحسن الثاني إقليم: شيشاوة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

16924731003/09/13 18 الحميدي الدريسي فاطمة 

الزهراء

اللغة العربية
03/09/13 09345

G

العطاوية )البلدية(

الثانوية العدادية 

الحسن الثاني

عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمإقليم: شيشاوة 1719453503/09/13 18 مصطفى مزي
التربية السلمية

03/09/13 25244

N

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الغزالي

إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: شيشاوة 1409363106/09/06 70 بوياعبو عبد الكريم
اللغة الفرنسية

06/09/06 23526

W

أيت أورير )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

النفيس

إقليم: الحوزالثانوية العدادية سد نفيسإقليم: شيشاوة 1280228307/09/04 44 مروان يفيق
اللغة الفرنسية

04/09/12 21862

M

لل تكركوست

الثانوية التأهيلية ابن 

الهيثم

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: شيشاوة 366306523/02/87 34 يونس التبر
اللغة الفرنسية

17/09/15 03790

U

أمزميز )البلدية(
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مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية 

كماسة

الثانوية العدادية الحي إقليم: شيشاوة

الحسني

إقليم: شيشاوة 1597621105/09/11 30 ارحال امينة
اللغة الفرنسية

05/09/11 25486

B

شيشاوة )البلدية(

الثانوية العدادية 

أنس بن مالك

إقليم: الحوزالثانوية العدادية سد نفيسإقليم: شيشاوة 1687862104/09/12 24 حياة العلوي بنزاكي
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 21862

M

لل تكركوست

الثانوية العدادية ابن 

سينا

  الثانوية العداديةايت سيدي إقليم: شيشاوة

داود

إقليم: الحوز 17513261002/09/14 14 بادر بنعزي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 24042

G

أيت سيدي داود

الثانوية العدادية ابن 

سينا

الثانوية العدادية  محمد عابد إقليم: شيشاوة

الجابري

عمالة: مراكش 1409394606/09/06 62 مولي عبد الكريم عدجور
اللغة النجليزية

06/09/06إلتحاق بالزوجة 26739

N

سعادة

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

الثانوية العدادية الساحل إقليم: شيشاوة

أولد حريز

إقليم: برشيد 16871581204/09/12 34 قريب شيماء
اللغة النجليزية

04/09/12 26521

B

السوالم-الطريفية

الثانوية العدادية 

يوسف بن تاشفين

إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية المنصوريةإقليم: شيشاوة 16881131904/09/12 34 رجاء بوسرغين
اللغة اليطالية

04/09/12 23654

K

المنصورية )البلدية(

الثانوية التأهيلية 

الطلس

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النجاحإقليم: شيشاوة

ملول

1241183306/09/01 84 نور الدين زينبة
الجتماعيات

28/10/08 23789

G

انزكان )البلدية(

الثانوية العدادية 

القدس

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: شيشاوة

الفهرية

عمالة: مراكش 1283977201/01/05 69 عائشة ايت علي او الطالب
الجتماعيات

05/09/08إلتحاق بالزوج 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الغزالي

الثانوية العدادية سيدي إقليم: شيشاوة

المختار

إقليم: شيشاوة 1283958101/01/02 68 نعيمة رابح
الجتماعيات

24/10/11 03225Eسيدي المختار

الثانوية العدادية 

أسيف المال

إقليم: القنيطرةابو العلء المعريإقليم: شيشاوة 15982611105/09/11 30 عبد الرحمان بويا
الجتماعيات

05/09/11 23472

M

سيدي بوبكر الحاج

الثانوية العدادية 

محمد الخامس

إقليم: العرائشالثانوية العدادية لمرينةإقليم: شيشاوة 1598343105/09/11 30 نورالدين جنان
الجتماعيات

05/09/11 26678X)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية 

اولد مومنة

الثانوية العدادية  محمد عابد إقليم: شيشاوة

الجابري

عمالة: مراكش 1687264104/09/12 24 مليكة محاتي
الجتماعيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 26739

N

سعادة

الثانوي العدادية لل 

عزيزة

الثانوية العدادية محمد إقليم: شيشاوة

الخامس رياض العروس

عمالة: مراكش 1749855202/09/14 14 يوسف قشبوا
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 02702L مراكش المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

القدس

عمالة: مراكشالشرفاءإقليم: شيشاوة 1408852106/09/06 54 حرية بن الخدير
الرياضيات

02/09/10إلتحاق بالزوج 02643Xتسلطانت

الثانوية العدادية ابن 

سينا

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشتوكيإقليم: شيشاوة

باها

1589387102/09/10 46 عبدالواحد لعسري
الرياضيات

02/09/10 22827L)بيوكرة )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: شيشاوة 1587736102/09/10 36 زكرياء بحار
الرياضيات

02/09/10 26628T)شيشاوة )البلدية

الثانوية العدادية 

سيدي المختار

إقليم: تارودانتثإ سيدي بوموسىإقليم: شيشاوة 1589378102/09/10 36 بوجمعة المودن
الرياضيات

02/09/10 24675Vسيدي بوموسى
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية 

الحسن الثاني

إقليم: شتوكة آيت ثإ. تسكدلتإقليم: شيشاوة

باها

16884171204/09/12 34 ابراهيم بيمش
الرياضيات

04/09/12 25012Lتسكدلت

الثانوية العدادية 

سيدي المختار

عمالة: مراكشالماورديإقليم: شيشاوة 15044871105/09/08 30 عبد العظيم ازضي
الرياضيات

02/09/11 02644Yسيدي الزوين

الثانوية العدادية 

كماسة

عمالة: الرباطسيدي المدني بلحسنيإقليم: شيشاوة 1685054403/09/13 28 أمين بلمدن
الرياضيات

03/09/13 01111

G

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية 

الطلس

عمالة: المحمديةالمروةإقليم: شيشاوة 1692641202/09/13 28 عبد الكريم اقلوف
الرياضيات

03/09/13 26391

K

الشللت

الثانوية العدادية 

محمد الخامس

إقليم: آسفيابن زهرإقليم: شيشاوة 16926651004/09/13 28 عبدالفتاح الكوحلني
الرياضيات

04/09/13 24132Eلمراسلة

الثانوية العدادية 

اولد مومنة

إقليم: تارودانتثإ.المام مسلمإقليم: شيشاوة 1687182404/09/12 24 صلح الدين بوزيت
الرياضيات

04/09/12 22403Aأيت ايكاس

الثانوية العدادية 

كماسة

إقليم: آسفيابن زهرإقليم: شيشاوة 1687217704/09/12 24 بنعوم عبد الرحيم
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 24132Eلمراسلة

الثانوية العدادية ابن 

سينا

إقليم: زاكورةثإ. درعةإقليم: شيشاوة 1687968104/09/12 24 خالد القادري
الرياضيات

04/09/12 13494S)زاكورة )البلدية

الثانوية العدادية 

محمد الخامس

إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: شيشاوة 1685225204/09/13 18 محمود زراري
الرياضيات

04/09/13 14632

D

بني خلوك

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

إقليم: الخميساتعبد الرحمن بن عوفإقليم: شيشاوة 1691887403/09/13 18 عبد الرحمان العماري
الرياضيات

03/09/13 22128

B

أيت  إيكو

الثانوية العدادية 

سيدي المختار

إقليم: الصويرةتمنارإقليم: شيشاوة 1750295102/09/14 12 البرق منى
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 10406

K

تمنار )البلدية(

الثانوية العدادية 

الحسن الثاني

إقليم: بنسليمان الثانوية العدادية للمريمإقليم: شيشاوة 1160932116/09/99 92 لل فاطمة مولي
علوم الحياة 

والرض
11/10/01أقدمية 12 سنة 24373S)بنسليمان )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

سينا

عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: شيشاوة 1587966902/09/10 46 ايمان بولنجي
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 02835F)النخيل )المقاطعة

الثانوية العدادية 

محمد الخامس

إقليم: الحوزحمان الفطواكيإقليم: شيشاوة 1692390103/09/13 28 أسماء دحاني
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 21861Lتيغدوين

الثانوية العدادية 

سيدي المختار

عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديينإقليم: شيشاوة 1751338202/09/14 14 الشرقاوي فدية
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 26740Pسعادة

الثانوية العدادية 

الغزالي

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: شيشاوة

ا بن حساين

إقليم: الحوز 684215227/10/81 106 الحبيب شردودي
الفيزياء والكيمياء

16/09/99أقدمية 12 سنة 18671

U

تمصلوحت

الثانوية التأهيلية ابن 

الهيثم

الثانوية العدادية سيدي إقليم: شيشاوة

المختار

إقليم: شيشاوة 1284122101/01/02 72 رفيق عبد المجيد
الفيزياء والكيمياء

30/10/09 03225Eسيدي المختار
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية ابن 

سينا

الثانوية العدادية اولد إقليم: شيشاوة

مومنة

إقليم: شيشاوة 789409116/09/92 46 مسعود أرحمين
الفيزياء والكيمياء

21/10/09 25483Yاولد مومنة

الثانوية العدادية 

كماسة

عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: شيشاوة 1408652806/09/06 40 يوسف المكانة
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 24223

D

اكفاي

الثانوية العدادية 

أسيف المال

ثانوية عمر بن الخطاب إقليم: شيشاوة

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1687650104/09/12 24 اسماعيل البوني
الفيزياء والكيمياء

04/09/12إلتحاق بالزوجة 07712

G

برادية

الثانوية العدادية 

الغزالي

عمالة: مراكشالثانوية العدادية طه حسينإقليم: شيشاوة 1284007201/01/02 82 رضوان عبد المولى
التربية السلمية

19/10/09 02640

U

المنارة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية ابن 

الهيثم

إقليم: اليوسفيةابن البناءإقليم: شيشاوة 1284004101/01/02 78 المصطفى قرقاش
التربية السلمية

21/10/06 26723

W

اسبيعات

الثانوية العدادية 

القدس

الثانوية العدادية  محمد عابد إقليم: شيشاوة

الجابري

عمالة: مراكش 1283965601/01/05 74 خربوش جواد
التربية السلمية

05/09/08 26739

N

سعادة

الثانوية العدادية 

القدس

عمالة: مراكشالثانوية العدادية طه حسينإقليم: شيشاوة 1308990105/09/03 70 عبد الغني الوازي
التربية السلمية

06/09/06 02640

U

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية 

اولد مومنة

الثانوية العدادية محمد إقليم: شيشاوة

الخامس رياض العروس

عمالة: مراكش 1687801104/09/12 24 فاطمىة الزهراء الحاجي
التربية السلمية

04/09/12إلتحاق بالزوج 02702L مراكش المدينة

)المقاطعة(

الثانوي العدادية لل 

عزيزة

الثانوية العدادية طارق ابن إقليم: شيشاوة

زياد

عمالة: مراكش 1750292102/09/14 14 سهام الخشعي
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوج 02639T)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: شيشاوة 324189221/09/87 154 احمد لبداوي
التربية البدنية

02/09/15أقدمية 20 سنة 02835F)النخيل )المقاطعة

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

الثانوية العدادية طارق ابن إقليم: شيشاوة

زياد

عمالة: مراكش 373954316/09/90 142 محمد مخلوفي
التربية البدنية

02/09/15أقدمية 20 سنة 02639T)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن 

الهيثم

الثانوية العدادية  محمد عابد إقليم: شيشاوة

الجابري

عمالة: مراكش 368369216/09/89 122 عبد الجليل الكومني
التربية البدنية

16/09/95أقدمية 20 سنة 26739

N

سعادة

الثانوية العدادية 

أنس بن مالك

إقليم: تطوانابي بكر الرازيإقليم: شيشاوة 1151989116/09/99 76 عبد العزيز حشلف
التربية البدنية

04/09/05 18723A)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

النفيس

الثانوية العدادية إليا أبو إقليم: شيشاوة

ماضي

عمالة: مراكش 1175730306/09/00 69 هشام أبو العيز
التربية البدنية

20/10/11إلتحاق بالزوجة 25653

H

المنارة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية 

الطلس

إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: شيشاوة 1175739106/09/00 58 باضة رشيد
التربية البدنية

06/09/08 03228

H

امنتانوت )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

سينا

إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: شيشاوة 1588240102/09/10 36 المداح رشيد
التربية البدنية

02/09/10 26628T)شيشاوة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الطلس

إقليم: تنغيرثأ.يوسف بن تاشفينإقليم: شيشاوة 16866151104/09/12 34 محمد ايت باحمد
التربية البدنية

04/09/12 13496

U

امسمرير
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية 

محمد الخامس

إقليم: زاكورةثا. الخوارزميإقليم: شيشاوة 1686664204/09/12 34 عبد القادر بنماد
التربية البدنية

04/09/12 24779

H

اكدز )البلدية(

الثانوي العدادية لل 

عزيزة

إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: شيشاوة 16866921004/09/12 34 عمربوالعز
التربية البدنية

04/09/12 26628T)شيشاوة )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

             ثانوية المركب إقليم: شيشاوة

التربوي العدلدية اغبالو

إقليم: الحوز 1686777504/09/12 24 معاد  هابول
التربية البدنية

04/09/12 23084

R

ستي فاطمة

الثانوية العدادية 

كماسة

عمالة: مراكشالماورديإقليم: شيشاوة 1693119903/09/13 19 هدى ايلي
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوج 02644Yسيدي الزوين

الثانوية العدادية 

محمد الخامس

إقليم: الحوزحمان الفطواكيإقليم: شيشاوة 1685368604/09/13 18 وديع غنامي
التربية البدنية

04/09/13 21861Lتيغدوين

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

إقليم: تطوانسيدي طلحةإقليم: شيشاوة 1261319104/09/02 72 سومية بناني
التربية السرية

02/09/15أقدمية 12 سنة 05405Z)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية 

الغزالي

إقليم: الحوزجمال الدين الفغانيإقليم: شيشاوة 1270722205/09/03 70 سناء اكروت
التربية السرية

06/09/06 03788Sاغمات

الثانوية العدادية 

الحسن الثاني

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: شيشاوة

العدادية

إقليم: سيدي بنور 1598186905/09/11 30 رشيد وردي
التربية الموسيقية

05/09/11 08710S)سيدي بنور )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن 

العربي

إقليم: الحوزجمال الدين الفغانيإقليم: شيشاوة 12788771007/09/04 46 يونس لمدكر
المعلوميات

تبادل 02/09/10 03788Sاغمات

الثانوية التأهيلية ابن 

الهيثم

إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربيإقليم: شيشاوة 1687436204/09/12 24 المسناوي نعيمة
المعلوميات

تبادل 04/09/12 21854

D

شيشاوة )البلدية(

ثانوية الصهريج 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

1284092101/01/02 66 عبد الرحمان بواشتلة
اللغة العربية

02/09/09 09346

H

تمللت )البلدية(

ثانوية سيدي عيسى 

بن سليمان العدادية

عمالة: مراكشالماورديإقليم: قلعة  السراغنة 12773151007/09/04 64 نادية اسليماني
اللغة العربية

17/10/07 02644Yسيدي الزوين

ثانوية تمللت 

التأهيلية

عمالة: مراكشابن بطوطةإقليم: قلعة  السراغنة 1308839716/09/03 60 سيدي محمد الكرناوي 

عاشق

اللغة العربية
02/09/09 02837

H

أولد حسون

ثانوية  بويا عمر 

العدادية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1270712105/09/03 54 ربيعة ايت محند
اللغة العربية

05/09/07 09345

G

العطاوية )البلدية(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

الثانوية العدادية إعدادية إقليم: قلعة  السراغنة

المجد

إقليم: الحوز 1309204316/09/03 52 فوزية جودري
اللغة العربية

02/09/09 25060

N

تحناوت )البلدية(

ثانوية  اولد اصبيح 

العدادية

ثانوية سيدي عبد الرحمان إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1409438106/09/06 50 عزيزة عثماني
اللغة العربية

05/09/11 09340

B

قلعة السراغنة 

)البلدية(

ثانوية  سيدي موسى  

التأهيلية

إقليم: سطاتثانوية الفارابي العداديةإقليم: قلعة  السراغنة 1589003602/09/10 46 ناظرة العوادي
اللغة العربية

02/09/10 26586Xرأس العين الشاوية
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية  سيدي موسى  

التأهيلية

ثانوية المختار السوسي إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: سيدي بنور 1447437805/09/07 36 محمد أبو ريشة
اللغة العربية

02/09/10 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

إقليم: الحوزجمال الدين الفغانيإقليم: قلعة  السراغنة 1282462507/09/05 34 أسري محمد
اللغة العربية

04/09/12 03788Sاغمات

ثانوية  زمران 

الشرقية العدادية

إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: قلعة  السراغنة 1687842104/09/12 24 نسيبة قبو
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 23526

W

أيت أورير )البلدية(

ثانوية واركي 

العدادية

الثانوية العدادية المختار إقليم: قلعة  السراغنة

السوسي

عمالة: مراكش 1688083304/09/12 24 فاطمة الزهراء زوهري
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 02630

H

المنارة )المقاطعة(

إقليم: آسفيالبحتريإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 1692484903/09/13 18 ليلى عبية
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 24576

M

سيدي أتيجي

ثانوية سيدي عبد 

الرحمان العدادية

عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمإقليم: قلعة  السراغنة 346609116/09/88 118 رضوان  بوروط
اللغة الفرنسية

16/09/96أقدمية 20 سنة 25244

N

المنارة )المقاطعة(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: قلعة  السراغنة 1000007616/09/95 96 القادري المعنى فاتحة
اللغة الفرنسية

06/09/00أقدمية 12 سنة 03791V)تحناوت )البلدية

ثانوية   محمد عابد 

الجابري العدادية

عمالة: مراكشالثانوية العدادية الليمونإقليم: قلعة  السراغنة 1050742216/09/97 90 لبنى الغراري
اللغة الفرنسية

12/10/01إلتحاق بالزوج 02703

M

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

ثانوية الجوالة 

العدادية

إقليم: الجديدةالفرحإقليم: قلعة  السراغنة 1278492607/09/04 55 غزلن الدريسي الزمي
اللغة الفرنسية

05/09/07إلتحاق بالزوج 26680Zمولي عبد ا

ثانوية  اولد اصبيح 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية القدس العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

1544595102/09/09 48  عبد الرحيم الحرار
اللغة الفرنسية

27/09/11 09339A قلعة السراغنة

)البلدية(

ثانوية لعثامنة 

العدادية

إقليم: النواصرعبد ا الحداويإقليم: قلعة  السراغنة 1687895504/09/12 34 الزهرة عارف
اللغة الفرنسية

04/09/12 25567P)دار بوعزة )البلدية

ثانوية اشطيبة 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية القدس العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

1597634105/09/11 30 خديجــة ناجــي
اللغة الفرنسية

05/09/11 09339A قلعة السراغنة

)البلدية(

الثانوية العدادية 

الهيادنة

عمالة مقاطعات التشاركإقليم: قلعة  السراغنة

سيدي البرنوصي

1684880203/09/13 28 العزري الناصري فاطمة
اللغة الفرنسية

03/09/13 06746

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

ثانوية اولد زراد 

التأهيلية

إقليم: الحاجبابن رشدإقليم: قلعة  السراغنة 16859041004/09/12 25 فاطمة افليس
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 24483L)سبع عيون )البلدية

ثانوية  زمران 

الشرقية العدادية

إقليم: الرحامنةثانوية اولد حسون  العداديةإقليم: قلعة  السراغنة 1687848304/09/12 24 ليلى عتيق
اللغة الفرنسية

04/09/12 24552Lأولد حسون حمري

ثانوية الرافعية 

العدادية

عمالة مقاطعات الحنصاليإقليم: قلعة  السراغنة

سيدي البرنوصي

1684838103/09/13 18 كفاح فاطمة
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01754F سيدي مومن

)المقاطعة(

ثانوية الرازي 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية الجبيل العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

1279725107/09/04 72 حليمة مرادي
اللغة النجليزية

07/09/04أقدمية 12 سنة 26546

D

اجبيل
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية  سيدي موسى  

التأهيلية

إقليم: الدريوشالثانوية العدادية قسيطةإقليم: قلعة  السراغنة 1597731705/09/11 30 بلل يطوطي
اللغة النجليزية

05/09/11 12296Pاتصافت

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

إقليم: آسفيالرازيإقليم: قلعة  السراغنة 1691827803/09/13 28 زينب أحنوش
اللغة النجليزية

03/09/13 23701Lسيدي عيسى

ثانوية العامرية 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية المربوح العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

1261951104/09/02 94 علي امحرزي
الجتماعيات

04/09/02أقدمية 12 سنة 22901Sالمربوح

ثانوية لوناسدة 

التأهيلية

إقليم: بني مللثانوية كطايةالعداديةإقليم: قلعة  السراغنة 1588419702/09/10 36 ابراهيم الحيان
الجتماعيات

02/09/10 26711

H

كطاية

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

عمالة: طنجة - اع الزياتنإقليم: قلعة  السراغنة

أصيل

1684630603/09/13 18 عبد الرحمان أبطوي
الجتماعيات

03/09/13 26339

D

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - سيدي ادريسإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

أصيل

16846391403/09/13 18 الغفولي عادل
الجتماعيات

03/09/13 26263

W

بني مكادة )المقاطعة(

ثانوية الرافعية 

العدادية

عمالة: سل العلمة محمد بنعلي الدكاليإقليم: قلعة  السراغنة 1692904103/09/13 18 يونس بوطريك
الجتماعيات

03/09/13 01285

W

العيايدة )المقاطعة(

ثانوية  زمران 

الشرقية العدادية

إقليم: قلعة ثانوية المربوح العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

1692905203/09/13 18 شكري صالح
الجتماعيات

03/09/13 22901Sالمربوح

ثانوية  زمران 

الشرقية العدادية

إقليم: الخميساتسجلماسةإقليم: قلعة  السراغنة 1692911403/09/13 18 يوسف عقاوي
الجتماعيات

03/09/13 23003

C

أيت اوريبل

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية ابن الهيثم العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

241933116/09/85 152 الحسن كحل العيون
الرياضيات

16/09/85أقدمية 20 سنة 26544

B

العطاوية )البلدية(

ثانوية لوناسدة 

التأهيلية

ثانوية ابو بكر القادري إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1282287107/09/05 54 المصطفى الساكت
الرياضيات

02/09/10 09337Y قلعة السراغنة

)البلدية(

ثانوية اولد زراد 

التأهيلية

ثانوية ابو بكر القادري إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1505070105/09/08 48 فاطمة الزهراء بخثي
الرياضيات

05/09/08 09337Y قلعة السراغنة

)البلدية(

ثانوية  زمران 

الشرقية العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزميإقليم: قلعة  السراغنة

ملول

1587709102/09/10 46 عبد الجليل الحتاوي
الرياضيات

02/09/10 19135Y)القليعة )البلدية

ثانوية اولد زراد 

التأهيلية

ثانوية ابو بكر القادري إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1544834102/09/09 42 نبيل صبح
الرياضيات

02/09/09 09337Y قلعة السراغنة

)البلدية(

ثانوية الصهريج 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية المسيرة العداديةإقليم: قلعة  السراغنة 1598618205/09/11 40 رشيد سراج الدين
الرياضيات

05/09/11 08724

G

أولد فرج

ثانوية الجوالة 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية القدس العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

1598621105/09/11 40 عبد الرحمان النووي
الرياضيات

05/09/11 09339A قلعة السراغنة

)البلدية(

ثانوية اشطيبة 

العدادية

إقليم: ميدلتابي سليم العياشيإقليم: قلعة  السراغنة 1688239804/09/12 34 رضوان الرملي
الرياضيات

04/09/12 09838T)الريش )البلدية
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية  اولد اصبيح 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية القدس العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

1587847102/09/10 32 سمير لكسون
الرياضيات

04/09/12 09339A قلعة السراغنة

)البلدية(

ثانوية المربوح 

العدادية

ثانوية سيدي عبد الرحمان إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1544661102/09/09 30  منير الشقر
الرياضيات

04/09/12 09340

B

قلعة السراغنة 

)البلدية(

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: قلعة  السراغنة

ا غيات

إقليم: الحوز 1596992805/09/11 30 خالد الزعامي
الرياضيات

05/09/11 20672

U

سيدي عبد ا غيات

ثانوية سيدي عيسى 

بن سليمان العدادية

إقليم: قلعة ثانوية الجبيل العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

1597406305/09/11 30 اعبيل زينب
الرياضيات

05/09/11 26546

D

اجبيل

ثانوية  بويا عمر 

العدادية

الثانوية العدادية اولد إقليم: قلعة  السراغنة

الشرقي

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1597424205/09/11 30 الكصير خديجة
الرياضيات

05/09/11 26717Pأولد الشرقي

ثانوية  بويا عمر 

العدادية

عمالة: الصخيرات احمد البيضاويإقليم: قلعة  السراغنة

 - تمارة

1685067303/09/13 28 عبدالنبي الهللي
الرياضيات

03/09/13 26752

C

سيدي يحيى زعير

ثانوية الدشرة 

التأهيلية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: الجديدة 1692638103/09/13 28 عبد الواحد بولخيار
الرياضيات

03/09/13 08742

B

سيدي اسماعيل

ثانوية لعثامنة 

العدادية

عمالة مقاطعة الحي ابن عبادإقليم: قلعة  السراغنة

الحسني

1692671103/09/13 28 تاغدة  بسمة
الرياضيات

03/09/13 01675V الحي الحسني

)المقاطعة(

ثانوية الرازي 

التأهيلية

إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: قلعة  السراغنة 1685861504/09/12 24 محمد البللي
الرياضيات

04/09/12 24732

G

أولد عيسى

ثانوية لعثامنة 

العدادية

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: سيدي بنور 1685866104/09/12 24 المهدي الدريسي
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوجة 08711T)سيدي بنور )البلدية

ثانوية  إبن بطوطة 

العدادية

ثانوية مولي إسماعيل إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: سيدي بنور 16858691104/09/12 24 سليمان الخياطي
الرياضيات

04/09/12 26672

R

جابرية

ثانوية  زمران 

الشرقية العدادية

ملحقة ثانوية سيدي حسين إقليم: قلعة  السراغنة

سيدي امبارك

إقليم: سيدي افني 1687730104/09/12 24 سليمان اومسعود
الرياضيات

04/09/12 22804Lسيدي مبارك

ثانوية الجوالة 

العدادية

عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديينإقليم: قلعة  السراغنة 1692664103/09/13 19 حقي بثينة
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 26740Pسعادة

إقليم: الخميساتفاطمة الزهراءإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 16850491103/09/13 18 محمد ادبشتي
الرياضيات

03/09/13 11568Yازحيليكة

ثانوية الرازي 

التأهيلية

إقليم: النواصرالشهيدة الغظفة بنت المدنيإقليم: قلعة  السراغنة 1692630603/09/13 18 حميد لركط
الرياضيات

03/09/13 24702Z)دار بوعزة )البلدية

ثانوية الدشرة 

التأهيلية

عمالة مقاطعات عين فاقي السطاتيإقليم: قلعة  السراغنة

السبع الحي المحمد

1692632203/09/13 18 خالد حاتم
الرياضيات

03/09/13 01593F الصخور السوداء

)المقاطعة(

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

إقليم: الحوزجمال الدين الفغانيإقليم: قلعة  السراغنة 1504546505/09/08 40 نادية لعرايسة
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 03788Sاغمات
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الجهة الصلية : 
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية واركي 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية المسيرة العداديةإقليم: قلعة  السراغنة 1588923302/09/10 36 محمد خيضر
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 07680X)قصبة تادلة )البلدية

ثانوية  سيدي موسى  

التأهيلية

المركب التربوي المندمج إقليم: قلعة  السراغنة

الصخور

إقليم: الرحامنة 1685178303/09/13 28 فاطمة لوريدي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26062

C

صخور الرحامنة

ثانوية  سيدي موسى  

التأهيلية

ثانوية سيدي بوعثمان إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: الرحامنة 1692408803/09/13 28 خديجة التومني
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(

ثانوية سيدي عيسى 

بن سليمان العدادية

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: سيدي بنور 1408292706/09/06 52 عبد الكبير النوحاسي
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 08716Y)زمامرة )البلدية

ثانوية العامرية 

التأهيلية

عمالة مقاطعات الرحالي الفاروقيإقليم: قلعة  السراغنة

مولي رشيد

1596963105/09/11 40 فاطمة الزعلي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 24453

D

مولي رشيد 

)المقاطعة(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

إقليم: الرحامنةثانوية الطلوح العداديةإقليم: قلعة  السراغنة 1588683202/09/10 30 يوسف ادلل
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26063

D

الطلوح

عمالة مقاطعات الفارابيإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

مولي رشيد

1684940103/09/13 28 سالم نادية
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01855

R

مولي رشيد 

)المقاطعة(

ثانوية الدشرة 

التأهيلية

عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن العريفإقليم: قلعة  السراغنة 1692429303/09/13 28 عليا قزباوي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 02832

C

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

ثانوية  سيدي موسى  

التأهيلية

إقليم: النواصرعبد المالك السعديإقليم: قلعة  السراغنة 1687986104/09/12 24 حجو أزكاغ
الفيزياء والكيمياء

04/09/12إلتحاق بالزوج 25972E)بوسكورة )البلدية

ثانوية الرافعية 

العدادية

إقليم: خريبكةعمر  بن  الخطابإقليم: قلعة  السراغنة 1684840103/09/13 18 هند محمادي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 12243

G

وادي زم )البلدية(

ثانوية الجوالة 

العدادية

الثانوية العدادية علل إقليم: قلعة  السراغنة

الفاسي

إقليم: الحوز 1282519207/09/05 52 عبدالعزيز ايت مالك
التربية السلمية

02/09/09 18464

U

أوريكة

إقليم: النواصراحمد المنصور الذهبيإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 1691784103/09/13 28 يوسف زكلم
التربية السلمية

03/09/13 25072

B

دار بوعزة )البلدية(

ثانوية الدشرة 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

1691789403/09/13 28 عبد الفتاح رديف
التربية السلمية

03/09/13 24259Tلوناسدة

ثانوية الصهريج 

العدادية

إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أمتارإقليم: قلعة  السراغنة 1719455103/09/13 28 نور الدين الميموني
التربية السلمية

03/09/13 26212

R

امتار

ثانوية  زمران 

الشرقية العدادية

عمالة: طنجة - ابن سيناإقليم: قلعة  السراغنة

أصيل

1685039103/09/13 18 محمد الرواس
التربية السلمية

03/09/13 15342A)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية لوناسدة 

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغانيإقليم: قلعة  السراغنة

ملول

1751219202/09/14 12 الرفيق وفاء
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26646

M

انزكان )البلدية(

الثانوية العدادية 

الهيادنة

إقليم: الفقيه بن ثانوية 2 مارس العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

صالح

1751231102/09/14 12 خديجة محفوظ
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوج 07679

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية  ابن الحجاج 

العدادية

عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9إقليم: قلعة  السراغنة 789395116/09/92 130 محمد بوخيمة
التربية البدنية

16/09/93أقدمية 20 سنة 25028

D

المنارة )المقاطعة(

ثانوية  زمران 

الشرقية العدادية

عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9إقليم: قلعة  السراغنة 1175770206/09/00 85 نجيب امامة
التربية البدنية

04/09/02إلتحاق بالزوجة 25028

D

المنارة )المقاطعة(

ثانوية  ابن الحجاج 

العدادية

إقليم: تاوناتثانوية 16 نوفمبر العداديةإقليم: قلعة  السراغنة 15882551502/09/10 46 محمد منير
التربية البدنية

02/09/10 15937Xتافرانت

ثانوية الصهريج 

العدادية

إقليم: أزيللثانوية آيت امحمد التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة 1598608205/09/11 40 محمد بوحاج
التربية البدنية

05/09/11 07278

K

أيت امحمد

إقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 16853601603/09/13 28 مصطفى احنيش
التربية البدنية

03/09/13 21905Jتابودة

ثانوية الرافعية 

العدادية

إقليم: العرائشثانوية اقصر ابجير العداديةإقليم: قلعة  السراغنة 1693100503/09/13 18 الحولني محمد
التربية البدنية

03/09/13 26295Fقصر بجير

ثانوية سيدي عيسى 

بن سليمان العدادية

عمالة: طنجة - إعدادية اجزنايةإقليم: قلعة  السراغنة

أصيل

1693115103/09/13 18 حافيض عبد الحكيم
التربية البدنية

03/09/13 15336

U

كزناية )البلدية(

الثانوية العدادية 

الهيادنة

إقليم: خريبكةإعدادية حافظ ابراهيمإقليم: قلعة  السراغنة 17504341102/09/14 12 محمد سرو
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 12253Tلمعادنة

ثانوية الرازي 

التأهيلية

إقليم: الرحامنةثانوية واد المخازن العداديةإقليم: قلعة  السراغنة 1152928116/09/99 80 عاديل عفيف
التربية التشكيلية

22/09/03إلتحاق بالزوجة 09343E)ابن جرير )البلدية

ثانوية سيدي عيسى 

بن سليمان العدادية

إقليم: سيدي سليمانعمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنة 1597880705/09/11 31 نزهة كعاري
المعلوميات

05/09/11إلتحاق بالزوج 11185

G

سيدي سليمان 

)البلدية(

ثانوية  إبن بطوطة 

العدادية

عمالة: مراكشابن بطوطةإقليم: قلعة  السراغنة 1151987116/09/99 94 توفيق الشليكي
التكنولوجيا

06/09/00إلتحاق بالزوجة 02837

H

أولد حسون

إقليم: الصويرةوادي الدهبإقليم: الصويرةسميمو 344196116/09/88 94 أحمد أوشاهد
اللغة العربية

07/09/04أقدمية 12 سنة 09868A)الصويرة )البلدية

إقليم: الصويرةمحمد السادسإقليم: الصويرةسميمو 1283707101/01/02 78 المصطفى أدجان
اللغة العربية

05/09/11 10393

W

الصويرة )البلدية(

اعدادية المهدي بن 

بركة

إقليم: الصويرةالثانوية العدادية الجديدةإقليم: الصويرة 1240160106/09/01 76 عائشة الشوكري
اللغة العربية

06/09/07 10394X)الصويرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: الصويرةعلي يعتة

باها

1281347107/09/04 62 يوسف  اموزك
اللغة العربية

31/10/08 05370Lسيدي بيبي

إقليم: الصويرةأحد الدرىإقليم: الصويرةتمنار 1283729501/01/05 56 فاطمة جلولي
اللغة العربية

04/09/12 10398

B

حد الدرا

الثانوية العدادية 

محمد زفزاف

إقليم: آسفيعثمان بن عفانإقليم: الصويرة 1589265302/09/10 46 السلموني اسماء
اللغة العربية

02/09/10 18516Aمول البركي
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

اعدادية المهدي بن 

بركة

إقليم: آسفيثانوية الفارابي العداديةإقليم: الصويرة 1597294805/09/11 36 نادية اسنيتر
اللغة العربية

03/09/13 19455

W

أيير

محمد بن لحسن 

الوزاني

إقليم: الصويرةتالمستإقليم: الصويرة 1545384302/09/09 34 زبير عبد الرحبم
اللغة العربية

04/09/12 10401E)تالمست )البلدية

إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلسإقليم: الصويرةتالمست 1544909402/09/09 28 عمر الفركوك
اللغة العربية

03/09/13 23828Zادويران

إقليم: الرحامنةثانوية الفارابي العداديةإقليم: الصويرةايت داوود 1692463203/09/13 28 لل فاطمة الزهراء 

العيناوي

اللغة العربية
03/09/13 23113X)ابن جرير )البلدية

 اعدادية عبد ا 

كنون

إقليم: الحوزثانوية تنمل العداديةإقليم: الصويرة 16925461203/09/13 28 الحردي نزهة
اللغة العربية

03/09/13 20938

H

تلت نيعقوب

إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: الصويرةالعهد الجديد 1692604803/09/13 28 أمال مرتضي
اللغة العربية

03/09/13 24732

G

أولد عيسى

 اعدادية سيدي سعيد 

بن عبدالنعيم

إقليم: الجديدةمولي الحسنإقليم: الصويرة 1692554103/09/13 18 قاضي سميرة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26669

M

أولد رحمون

عمالة: طنجة - إعدادية اجزنايةإقليم: الصويرةتمنار

أصيل

1692786303/09/13 18 السالك حنان
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 15336

U

كزناية )البلدية(

 اعدادية عبد ا 

كنون

عمالة: مكناسالبيرونيإقليم: الصويرة 1751504202/09/14 14 نجية بوسرة
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 03939F)ويسلن )البلدية

إقليم: الصويرةالثانوية العدادية الجديدةإقليم: الصويرةأحد الدرى 331458116/09/88 122 محمد صغير
اللغة الفرنسية

04/09/02أقدمية 12 سنة 10394X)الصويرة )البلدية

إقليم: الصويرةاعدادية محمد عزيز الحبابيإقليم: الصويرةتمنار 1283704101/01/05 70 كلثوم كب
اللغة الفرنسية

30/09/05 24215Vتدزي

إقليم: الصويرةالعبدريإقليم: الصويرةمحمد الزرقطوني 61118116/09/94 68 المكاوي بشرى
اللغة الفرنسية

29/12/06 10395Y)الصويرة )البلدية

الثانوية العدادية برج إقليم: الصويرةالمير مولي رشيد

الزيتون

عمالة: مراكش 1409360106/09/06 61 وفاء عاقلي
اللغة الفرنسية

06/09/06إلتحاق بالزوج 25465

D

المنارة )المقاطعة(

إقليم: آسفيابن طفيلإقليم: الصويرةتالمست 1447476805/09/07 46 بشرى متفق
اللغة الفرنسية

30/10/11 19876

D

الغيات

إقليم: آسفيالمولى ادريس الولإقليم: الصويرةعمر بن جلون 1505528705/09/08 40 عبد القادر رجاء
اللغة الفرنسية

05/09/11 24133Fنكا

الثانوية العدادية أنس بن إقليم: الصويرةعلي يعتة

مالك

إقليم: شيشاوة 1597627905/09/11 40 الخليفي نور الدين
اللغة الفرنسية

05/09/11 19022Aمجاط

اعدادية عبد الرحيم 

بوعبيد

إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: الصويرة 1597629105/09/11 40 حسن كورسى
اللغة الفرنسية

05/09/11 24199

C

أيت هادي
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: سلأنوالإقليم: الصويرةتمنار 1685152103/09/13 28 قابول سميرة
اللغة الفرنسية

03/09/13 25855

C

باب المريسة 

)المقاطعة(

اعدادية المهدي بن 

بركة

إقليم: القنيطرةالفتحإقليم: الصويرة 16922681103/09/13 28 منى  دارس
اللغة الفرنسية

03/09/13 26743Tسيدي محمد بنمنصور

محمد بن لحسن 

الوزاني

عمالة مقاطعات عبد ا العياشيإقليم: الصويرة

سيدي البرنوصي

1692709503/09/13 28 الزاكي مريم
اللغة الفرنسية

03/09/13 24938F سيدي مومن

)المقاطعة(

إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: الصويرةالعهد الجديد 1692734603/09/13 28 صبراني حسنى
اللغة الفرنسية

03/09/13 24732

G

أولد عيسى

إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيليةإقليم: الصويرةسميمو 1598441105/09/11 26 رشيدالغالي
اللغة الفرنسية

03/09/13 07681Y)زاوية الشيخ )البلدية

المركب التربوي طه 

حسين

إقليم: آسفيفاطمة الفهريةإقليم: الصويرة 1687344104/09/12 25 سارة بوعيسي
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 13980V)آسفي )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المانإقليم: الصويرةتمنار

ملول

1692163303/09/13 19 العسري مينة
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 24667L)أيت ملول )البلدية

إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: الصويرة  ملحقة ابن سينا 1279094307/09/04 52 كمال الكريم
اللغة النجليزية

02/09/09 24641

H

اشمرارن

إقليم: الحوزالثانوية العدادية إبن زهرإقليم: الصويرةايت داوود 1589131602/09/10 46 يسرا الدريسي
اللغة النجليزية

02/09/10 24046Lابادو

المركب التربوي طه 

حسين

إقليم: بوجدورالثانوية العدادية طه حسينإقليم: الصويرة 1597098105/09/11 25 محمد بوهيضورة
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25573

W

بوجدور )البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية اولد خلوف العداديةإقليم: الصويرةابن سينا

 السراغنة

16869871104/09/12 24 محمد لحلو
اللغة النجليزية

04/09/12 24551

K

أولد خلوف

إقليم: خريبكةبوعبيد  الشرقيإقليم: الصويرةعلي يعتة 1687776104/09/12 24 أحمد عياد
اللغة النجليزية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 12249

N

ابي الجعد )البلدية(

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: الصويرةالمير مولي رشيد

العدادية

إقليم: سيدي بنور 1687928204/09/12 24 نور الدين عظوف
اللغة النجليزية

04/09/12 08716Y)زمامرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوارإقليم: الصويرةتمنار

ملول

1688123104/09/12 25 فدوى حسنين
اللغة اللمانية

04/09/12إلتحاق بالزوج 21877

D

تمسية

إقليم: آسفيواد المخازنإقليم: الصويرةجابر بن حيان 1598662105/09/11 40 نور الدين الزوين
الجتماعيات

05/09/11 24575L)آسفي )البلدية

محمد بن لحسن 

الوزاني

إقليم: الصويرةالثانوية العدادية الجديدةإقليم: الصويرة 1598680205/09/11 40 كمال الداودي
الجتماعيات

05/09/11 10394X)الصويرة )البلدية

عمالة: فاسبدرإقليم: الصويرةابن سينا 1692295103/09/13 28 محمد الهواري
الجتماعيات

03/09/13 18499

G

زواغة )المقاطعة(
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لسنة 2016
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01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية المنصوريةإقليم: الصويرةالعهد الجديد 1685839404/09/12 24 يوسف أبال
الجتماعيات

04/09/12 25208Z)المنصورية )البلدية

الثانوية العدادية عمرو بن إقليم: الصويرةعمر بن جلون

محمد بن علي

إقليم: بنسليمان 1687271104/09/12 24 عتيقة     قمحة
الجتماعيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 24372

R

اولد علي الطوالع

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: الصويرةعلل الفاسي

باها

1687509404/09/12 24 محمد ويجان
الجتماعيات

04/09/12 05371

M

أيت عميرة

اعدادية عبد الرحيم 

بوعبيد

إقليم: الدريوشإع. تروكوتإقليم: الصويرة 1684619703/09/13 18 موراد شطاو
الجتماعيات

03/09/13 21552Aاتروكوت

الثانوية العدادية محمد إقليم: الصويرةايت داوود

السادس

إقليم: سطات 1684853103/09/13 18 نبيل حوبي
الجتماعيات

03/09/13 14625

W

بن أحمد )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: الصويرةالعبدري

تاشفين

إقليم: بنسليمان 342177216/09/88 116 عز الدين بوغريول
الرياضيات

16/09/99أقدمية 12 سنة 07848E)بنسليمان )البلدية

إقليم: الجديدةثانوية الساحل العداديةإقليم: الصويرةأحد الدرى 1448060105/09/07 58 عبد المالك  غنباجة
الرياضيات

02/09/10 23363

U

لبير الجديد )البلدية(

إقليم: تارودانتثإ.رحال المسكينيإقليم: الصويرةتمنار 1588109302/09/10 44 حاجي    ابراهيم
الرياضيات

28/10/11 17285

M

تارودانت )البلدية(

اعدادية المهدي بن 

بركة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: الصويرة

باها

1597434405/09/11 40 إدريس عماري
الرياضيات

05/09/11 05367

H

بيوكرة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الرازيإقليم: الصويرةسميمو

ملول

1597444105/09/11 40 عبد الرحيم البخاري
الرياضيات

05/09/11 24520

B

أيت ملول )البلدية(

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: الصويرةعلل الفاسي

عباد

إقليم: الحوز 1589171302/09/10 36 لحسن الركراكي
الرياضيات

02/09/10 24823F)أيت أورير )البلدية

اعدادية عبد الرحيم 

بوعبيد

إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن النفيسإقليم: الصويرة 1545321102/09/09 34 محمد الطيرا
الرياضيات

10/10/11 18465Vامزوضة

إقليم: سيدي بنورثانوية ابن سينا العداديةإقليم: الصويرةعلي يعتة 1685860404/09/12 34 مصطفى العلوي
الرياضيات

04/09/12 24585Xأولد سبيطة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. تسكدلتإقليم: الصويرةابن سينا

باها

15971231305/09/11 30 يوسف مانوز
الرياضيات

05/09/11 25012Lتسكدلت

اعدادية محمد عزيز 

الحبابي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الحنصاليإقليم: الصويرة

ملول

15974111105/09/11 30 مصطفى بنيز
الرياضيات

05/09/11 24238V)القليعة )البلدية

الثانوية العدادية 

محمد زفزاف

إقليم: النواصردار بوعزةإقليم: الصويرة 1684974203/09/13 28 غزلن كروان
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01679Z)دار بوعزة )البلدية

إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الصويرةتفتاشت 1685235703/09/13 28 نجاة مستور
الرياضيات

03/09/13 14630

B

رأس العين الشاوية
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م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية جنان إقليم: الصويرةالمام الغزالي

الدروة

إقليم: برشيد 1687744304/09/12 24 تقيوات بشرى
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 25683

R

الدروة )البلدية(

إقليم: الخميساتتيفلتإقليم: الصويرةسميمو 1692315303/09/13 20 حسناء رضوان
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 26749Z)تيفلت )البلدية

عمالة: المضيق - ابن زيدونإقليم: الصويرةتمنار

الفنيدق

1691901303/09/13 18 وعلي وفاء
الرياضيات

03/09/13 25478T)الفنيدق )البلدية

الثانوية العدادية علل إقليم: الصويرةعلل الفاسي

الفاسي

إقليم: الحوز 1692456603/09/13 18 حاتم اكشريد
الرياضيات

03/09/13 18464

U

أوريكة

عمالة: المحمديةحمان الفطواكيإقليم: الصويرةعلي يعتة 1692755203/09/13 18 زينب الزعري
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 26390Jبني يخلف

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشابيإقليم: الصويرةعلي يعتة

باها

1751280102/09/14 12 مريم مبشور
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 24808Pسيدي بيبي

الثانوية العدادية 

الجديدة

إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: الصويرة 12802381007/09/04 48 حليمة الهميز
التربية السرية

27/10/11إلتحاق بالزوج 26628T)شيشاوة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريمإقليم: الصويرةتمنار

وتنان

1447026105/09/07 46 الديب المختار
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 05029

R

اكادير )البلدية(

إقليم: الصويرةتالمستإقليم: الصويرةعمر بن جلون 1284692107/09/05 28 شوقي عبدالمجيد
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 10401E)تالمست )البلدية

 اعدادية محمود 

درويش

إقليم: إفراناعدادية الملإقليم: الصويرة 16859851104/09/12 24 محمد وهاب
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 25260Fتيزكيت

عمالة: مكناسالمام مالكإقليم: الصويرةتفتاشت 1686463104/09/12 24 محمد كويغط
علوم الحياة 

والرض
04/09/12إلتحاق بالزوجة 04097

C

مكناس )البلدية(

اعدادية عبد الرحيم 

بوعبيد

إقليم: تاوريرتإدريس الولإقليم: الصويرة 1688206104/09/12 24 محمد لمقدم
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

الثانوية العدادية 

محمد زفزاف

عمالة: سل عبد العزيز أمينإقليم: الصويرة 1692118103/09/13 18 حجيبة داعلي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 25926E)العيايدة )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا اعدادية محمد السادسإقليم: الصويرةمحمد الزرقطوني

وتنان

1692146103/09/13 18 اسماء تلضيت
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 05010V)اكادير )البلدية

إقليم: الجديدةثانوية علل الفاسي العداديةإقليم: الصويرةمحمد الزرقطوني 1504511105/09/08 52 العامري  حنان
الفيزياء والكيمياء

01/10/11 08713V)لبير الجديد )البلدية

 اعدادية سيدي سعيد 

بن عبدالنعيم

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: الصويرة

العدادية

إقليم: الجديدة 1588738102/09/10 46 جميلة الطاوسي
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 19833

G

أولد غانم

عمالة: مراكشعثمان بن عفانإقليم: الصويرةايت داوود 1588827102/09/10 46 فتيحة كدري
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 02642

W

الوداية
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م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

اعدادية مولي عبد 

ا

إقليم: الصويرةوادي الدهبإقليم: الصويرة 1504513105/09/08 42 لطيفة الكمرة
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 09868A)الصويرة )البلدية

الثانوية العدادية 

محمد زفزاف

عمالة: مراكشالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: الصويرة 1598720305/09/11 30 لحنين مريم
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 02700J مراكش المدينة

)المقاطعة(

عمالة: مراكشالثانوية العدادية جبل جليزإقليم: الصويرةتمنار 16924271103/09/13 28 أزوهار الغزال
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25655

K

المنارة )المقاطعة(

إقليم: آسفيعثمان بن عفانإقليم: الصويرةالمام الغزالي 16927631003/09/13 28 نادية بتولي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 18516Aمول البركي

إقليم: النواصرالمام مسلمإقليم: الصويرةسميمو 1685929604/09/12 24 الملوكي رقية
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 23800

U

دار بوعزة )البلدية(

إقليم: الجديدةثانوية المصب العداديةإقليم: الصويرةالمام الغزالي 1685934404/09/12 24 الوراري الزوهرة
الفيزياء والكيمياء

04/09/12إلتحاق بالزوج 25458

W

أزمور )البلدية(

الثانوية العدادية 

الجديدة

إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الغزاليإقليم: الصويرة 1692574103/09/13 19 الزاهري عائشة
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 03226F)امنتانوت )البلدية

إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العداديةإقليم: الصويرةالعهد الجديد 1692417303/09/13 18 برطان حبيبة
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 08701

G

أزمور )البلدية(

 اعدادية محمود 

درويش

إقليم: الصويرةمحمد الزرقطونيإقليم: الصويرة 1692424303/09/13 18 فاطمة الصديقي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 24216

W

اوناغة

إقليم: آسفيالمولى ادريس 2إقليم: الصويرةعمر بن جلون 1692844303/09/13 28 محمد  الصادق
التربية السلمية

03/09/13 13988

D

آسفي )البلدية(

 اعدادية محمود 

درويش

إقليم: الحوزحمان الفطواكيإقليم: الصويرة 1687306604/09/12 24 الطيب ادوسعدن
التربية السلمية

04/09/12 21861Lتيغدوين

الثانوية العدادية سد مولي إقليم: الصويرةتالمست

يوسف

إقليم: الحوز 15892381102/09/10 18 محسن تيزولى
التربية السلمية

03/09/13 20673Vأيت عادل

إقليم: آسفيالفقيه الجزوليإقليم: الصويرةالعهد الجديد 1691792503/09/13 18 مصطفى الوردي
التربية السلمية

03/09/13 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

عمالة: مراكشالثانوية العدادية جبل جليزإقليم: الصويرةالمير مولي رشيد 1051092116/09/97 106 عبد الصمد الدواب
التربية البدنية

16/09/97إلتحاق بالزوجة 25655

K

المنارة )المقاطعة(

إقليم: الجديدةثانوية علل الفاسي العداديةإقليم: الصويرةتالمست 1505819605/09/08 54 يونس الهروش
التربية البدنية

15/09/10 08713V)لبير الجديد )البلدية

إقليم: بني مللثانوية كطايةالعداديةإقليم: الصويرةابن سينا 1598612805/09/11 40 حمو وليدي
التربية البدنية

05/09/11 26711

H

كطاية

عمالة: طنجة - اع الزياتنإقليم: الصويرةسميمو

أصيل

1686603404/09/12 24 ذكرى الداش
التربية البدنية

04/09/12 26339

D

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية التاهيلية  محمد إقليم: الصويرةايت داوود

الجزولي

إقليم: تيزنيت 16866531104/09/12 24 مصطفى بركوشي
التربية البدنية

04/09/12 17246Vانزي

 اعدادية عبد ا 

كنون

الثانوية التاهيلية المهدي بن إقليم: الصويرة

بركة

إقليم: تيزنيت 1686677104/09/12 24 بيزري   محمد
التربية البدنية

04/09/12 19538Lالمعدر الكبير

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: الصويرةتمنار

باها

1686634604/09/12 21 أرحوي عبد الرزاق
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 05370Lسيدي بيبي

الثانوية العدادية أنس بن إقليم: الصويرةتفتاشت

مالك

إقليم: شيشاوة 1693077103/09/13 18 عزيز أجكورة
التربية البدنية

03/09/13 19022Aمجاط

إقليم: الجديدةثانوية الساحل العداديةإقليم: الصويرةتفتاشت 15968761105/09/11 30 امين محمد
التربية التشكيلية

05/09/11 23363

U

لبير الجديد )البلدية(

الثانوية العدادية 

الجديدة

إقليم: تاوناتثانوية علل الفاسي العداديةإقليم: الصويرة 1285416407/09/05 66 بوزيان النجاري
التربية الموسيقية

22/09/10 15926

K

تاونات )البلدية(

عمالة مقاطعة عين لحسن اويدارإقليم: الصويرةمحمد السادس

الشق

15052961005/09/08 49 سارة بنشيخ
التربية الموسيقية

05/09/08إلتحاق بالزوج 01663

G

عين الشق )المقاطعة(

إقليم: الخميساتتيفلتعمالة: مراكشالشرفاء 1285436107/09/05 18 الرحمي  فاطمة  الزهراء
اللغة العربية

03/09/13 26749Z)تيفلت )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

العريف

عمالة مقاطعة عين الشهيد محمد بن المكيعمالة: مراكش

الشق

1279232120/09/04 73 الغنبوري مريم
اللغة النجليزية

20/09/04إلتحاق بالزوج 24701Y)عين الشق )المقاطعة

الثانوية العدادية 

مركز   44

عمالة: مراكشالثانوية العدادية العيونعمالة: مراكش 1270308304/09/02 78 عادل احمد الناصيري
الجتماعيات

06/09/06 02706

R

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبيةعمالة: مراكشالماوردي 1505285306/09/08 40 فيصل سليل
الجتماعيات

05/09/11 02709

U

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

مركز   44

إقليم: تاوناتثانوية الولجة العداديةعمالة: مراكش 1692920303/09/13 28 يونس إسماعلي
الجتماعيات

03/09/13 20038Eلولجة

الثانوية العدادية 

عبد المومن

عمالة: مراكشالثانوية العدادية النخيلعمالة: مراكش 883190116/09/86 148 سمية البهموت
الرياضيات

16/09/86أقدمية 20 سنة 02626

D

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية 

المام علي

الثانوية العدادية  محمد عابد عمالة: مراكش

الجابري

عمالة: مراكش 297856116/09/86 140 العقيلي عبد الحميد
الرياضيات

16/09/88أقدمية 20 سنة 26739

N

سعادة

الثانوية العدادية 

يعقوب المنصور

الثانوية العدادية  الميرة عمالة: مراكش

للحسناء

عمالة: مراكش 298052116/09/86 128 السعيد نابلي
الرياضيات

16/09/93أقدمية 20 سنة 02636P)جليز )المقاطعة

إقليم: الحوزجمال الدين الفغانيعمالة: مراكشالماوردي 1280962907/09/04 54 عادل بوطالب
الرياضيات

05/09/11 03788Sاغمات

الثانوية العدادية 

عمر ابن الخطاب

إقليم: القنيطرةوادي الدهبعمالة: مراكش 890870116/09/88 112 بن المخلوف نوال
علوم الحياة 

والرض
20/09/04أقدمية 12 سنة 11170

R

القنيطرة )البلدية(
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير
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مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية 

الصفاء

الثانوية العدادية  محمد عابد عمالة: مراكش

الجابري

عمالة: مراكش 175782116/09/85 130 لبريم محمد نجيب
الفيزياء والكيمياء

01/11/94أقدمية 20 سنة 26739

N

سعادة

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديينعمالة: مراكش 375919117/09/90 68 عبداللطيف غصاني
الفيزياء والكيمياء

06/09/06 26740Pسعادة

الثانوية العدادية المنصور عمالة: مراكشالويدان

الدهبي

عمالة: مراكش 178026129/10/84 56 عمر بوالنيت
الفيزياء والكيمياء

29/07/09 02625

C

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

مركز   44

عمالة: مراكشالمام الشافعيعمالة: مراكش 1261692206/09/02 50 زكرياء اكرامطة
التربية البدنية

تبادل 03/09/13 02645Zأيت ايمور

عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز   44عمالة: مراكشالمام الشافعي 213223701/10/84 44 ابراهيم امعي
التربية البدنية

تبادل 04/09/12 24543

B

أولد دليم

ثانوية واد المخازن 

العدادية

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: الرحامنة

عباد

إقليم: الحوز 212650117/09/84 88 جمال سمير
اللغة العربية

06/09/01أقدمية 12 سنة 24823F)أيت أورير )البلدية

المركب التربوي 

المندمج بوشان

 الثانوية العدادية المختار إقليم: الرحامنة

السوسي

إقليم: اليوسفية 988936216/09/93 78 عبد الرحيم لحجامي
اللغة العربية

04/09/12 20850

M

اليوسفية )البلدية(

المركب التربوي 

المندمج انزالت لعظم

إقليم: الناضورمقدم بوزيانإقليم: الرحامنة 15892041102/09/10 18 سفيان المحب
اللغة العربية

03/09/13 12740Xاركمان

المركب التربوي 

المندمج الجعافرة

الثانوية العدادية إقليم: الرحامنة

الجــــــديـــدة

إقليم: الرحامنة 1692591103/09/13 18 سمية الشرقاوي
اللغة العربية

03/09/13 26746

W

ابن جرير )البلدية(

ثانوية لبريكيين 

العدادية

عمالة: مراكشالشرفاءإقليم: الرحامنة 1751301802/09/14 12 مروان بدوش
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 02643Xتسلطانت

ثانوية اولد حسون  

العدادية

إقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العداديةإقليم: الرحامنة 1588096302/09/10 36 سلوى كرمود
اللغة الفرنسية

02/09/10إلتحاق بالزوج 24583Vالمشرك

لملركب التربوي 

المندمج لمحرة

إقليم: مديونةعبد ا كنونإقليم: الرحامنة 1688101404/09/12 34 حليمة الخدري
اللغة الفرنسية

04/09/12 26113

H

مديونة )البلدية(

ثانوية الصخور 

التأهيلية

إقليم: الرحامنةثانوية النهضة العداديةإقليم: الرحامنة 1280215123/09/04 18 الخطاب فاطمة
اللغة الفرنسية

02/09/13 25482X)ابن جرير )البلدية

المركب التربوي 

المندمج بوشان

  الثانوية العداديةايت سيدي إقليم: الرحامنة

داود

إقليم: الحوز 1751334502/09/14 14 نور الدين سللة
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 24042

G

أيت سيدي داود

ثانوية لبريكيين 

العدادية

إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: الرحامنة 1587686402/09/10 46 ابراهيم مغراوي
الجتماعيات

02/09/10 24722

W

عين الشقف

ثانوية لبريكيين 

العدادية

إقليم: الخميساتالمام مالكإقليم: الرحامنة 1544977302/09/09 42 جمال الزوين
الجتماعيات

02/09/09 11559

N

الخميسات )البلدية(

المركب التربوي 

المندمج انزالت لعظم

ثانوية سيدي بوعثمان إقليم: الرحامنة

التأهيلية

إقليم: الرحامنة 1685820104/09/12 24 توفيق المشاط
الجتماعيات

04/09/12 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية الطلوح 

العدادية

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: الرحامنة

الفهرية

عمالة: مراكش 1749860202/09/14 13 للة بشرى الطونية
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

المركب التربوي 

المندمج بوشان

إقليم: خنيفرةالقاضي عياضإقليم: الرحامنة 1750575102/09/14 13 فيصل أموزيغ
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26595

G

اكلمام ازكزا

ثانوية الصخور 

التأهيلية

عمالة مقاطعات الحسن الثانيإقليم: الرحامنة

سيدي البرنوصي

1504595105/09/08 58 العوفي حنان
الرياضيات

05/09/08 01755

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

ثانوية راس العين 

التأهيلية

عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىإقليم: الرحامنة 1505560405/09/08 38 أسودي أمال
الرياضيات

05/09/11إلتحاق بالزوج 26559Tواحة سيدي ابراهيم

ثانوية الصخور 

التأهيلية

الثانوية العدادية صفي الدين إقليم: الرحامنة

الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

1588660102/09/10 36 حسناء الناصيري
الرياضيات

02/09/10 01750

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

ثانوية اولد حسون  

العدادية

إقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العداديةإقليم: الرحامنة 1588681302/09/10 36 خديجة  زائر
الرياضيات

02/09/10 24583Vالمشرك

المركب التربوي 

المندمج بوشان

الثانوية العدادية فدوى إقليم: الرحامنة

طوقان

عمالة: مراكش 1692461103/09/13 19 دلل صواف
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 25659P)المنارة )المقاطعة

ثانوية لبريكيين 

العدادية

إقليم: الرحامنةثانوية بن جرير العداديةإقليم: الرحامنة 1587716102/09/10 18 بشرى     رشدي
الرياضيات

03/09/13 26549

G

ابن جرير )البلدية(

ثانوية سيدي 

بوعثمان التأهيلية

عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: الرحامنة 12401761106/09/01 54 عزالدين اكراي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 02835F)النخيل )المقاطعة

المركب التربوي 

المندمج بوشان

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: الرحامنة

الخطاب

عمالة: مراكش 1545288102/09/09 52 عواطف آيت الحمري
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

ثانوية الطلوح 

العدادية

المركب البيداغوجي إقليم: الرحامنة

تامنصورت

عمالة: مراكش 1692392503/09/13 14 عتيقة البهجي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 25658

N

حربيل

المركب التربوي 

المندمج الصخور

عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشاطبيإقليم: الرحامنة 1751774102/09/14 12 سناء آيت جعفر
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 02634

M

جليز )المقاطعة(

ثانوية راس العين 

التأهيلية

إقليم: الجديدةالفرحإقليم: الرحامنة 373977216/09/90 114 فؤاد جبان
الفيزياء والكيمياء

16/09/95أقدمية 20 سنة 26680Zمولي عبد ا

المركب التربوي 

المندمج بوشان

إقليم: آسفيبئر انزرانإقليم: الرحامنة 1152405116/09/99 80 مصطفى البكراوي
الفيزياء والكيمياء

10/10/05 13983Y)آسفي )البلدية

ثانوية الطلوح 

العدادية

عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: الرحامنة 1588006102/09/10 28 هل الفضل سعيد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 24545

D

المنارة )المقاطعة(

لملركب التربوي 

المندمج لمحرة

عمالة: مراكشالماورديإقليم: الرحامنة 1589489402/09/10 28 بعلي محسن
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 02644Yسيدي الزوين

المركب التربوي 

المندمج الجعافرة

إقليم: الجديدةثانوية المام مسلم العداديةإقليم: الرحامنة 1687223204/09/12 24 شيماء المرسلي
الفيزياء والكيمياء

04/09/12إلتحاق بالزوج 22461

N

مولي عبد ا

125



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية الطلوح 

العدادية

عمالة: مراكشالثانوية العدادية النخيلإقليم: الرحامنة 1749740102/09/14 13 حنان الكتاوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 02626

D

جليز )المقاطعة(

المركب التربوي 

المندمج الجعافرة

إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية عمر الخيامإقليم: الرحامنة 1749958102/09/14 12 شكار زينب
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 13990F)اليوسفية )البلدية

ثانوية الصخور 

التأهيلية

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: الرحامنة

عباد

إقليم: الحوز 1283995501/01/02 72 الصقلي عبد الفتاح
التربية السلمية

13/10/08 24823F)أيت أورير )البلدية

ثانوية لبريكيين 

العدادية

عمالة: مراكشالثانوية العدادية الطلسإقليم: الرحامنة 15448751002/09/09 42 مولي علي المغاري 

طبيب

التربية السلمية
02/09/09 23070A)المنارة )المقاطعة

ثانوية لبريكيين 

العدادية

ثانوية أحمد المنصور الذهبي إقليم: الرحامنة

العدادية

إقليم: الرحامنة 1588200202/09/10 36 وتمرت أمحمد
التربية البدنية

02/09/10 09342

D

ابن جرير )البلدية(

المركب التربوي 

المندمج الجعافرة

إقليم: ورزازاتملحقة ايمي نولونإقليم: الرحامنة 16868761104/09/12 34 رشيد قاسي
التربية البدنية

04/09/12 25230Yامي نولون

ثانوية أحمد المنصور 

الذهبي العدادية

إقليم: بولمانمحمد السادسإقليم: الرحامنة 16931321503/09/13 28 معاش عادل
التربية البدنية

03/09/13 08044T)أوطاط الحاج )البلدية

المركب التربوي 

المندمج الجعافرة

المركب البيداغوجي إقليم: الرحامنة

تامنصورت

عمالة: مراكش 1751262302/09/14 14 عبدالرحيم لبريني
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25658

N

حربيل

لملركب التربوي 

المندمج لمحرة

عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىإقليم: الرحامنة 1751261202/09/14 13 هشام الراوي
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26559Tواحة سيدي ابراهيم

ثانوية الصخور 

التأهيلية

إقليم: الرحامنةثا. المـــــل العداديةإقليم: الرحامنة 1545438102/09/09 28 سي محمد موكيل
المعلوميات

02/09/13 26747Xسيدي بوبكر

المركب التربوي 

المندمج بوشان

إقليم: قلعة ثانوية القدس العداديةإقليم: الرحامنة

 السراغنة

1685275103/09/13 19 إيمان صوفيا
المعلوميات

03/09/13إلتحاق بالزوج 09339A قلعة السراغنة

)البلدية(

إقليم: برشيدالثانوية العدادية بن خلدونإقليم: آسفيبئر انزران 853080120/09/83 152 فوزية فكار
اللغة العربية

22/11/85أقدمية 20 سنة 14622T)برشيد )البلدية

إقليم: آسفيعبد الكريم الخطابيإقليم: آسفيابن رشد 889198116/09/88 100 صباح الرحيمي
اللغة الفرنسية

09/11/98أقدمية 12 سنة 22511T)آسفي )البلدية

إقليم: آسفيالفقيه الجزوليإقليم: آسفيالمولى ادريس الول 1240031106/09/01 88 توفيق حفيظ
اللغة الفرنسية

06/09/06 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

إقليم: آسفيابن رشدإقليم: آسفيالمولى ادريس الول 748310516/09/93 70 دويراني هشام
اللغة الفرنسية

06/09/06 13997

N

بوكدرة

عمالة: الرباطالجولنإقليم: آسفيابن زهر 1588285102/09/10 18 ايمان سعدون
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01109E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

إقليم: آسفيإعدادية الكنديإقليم: آسفيالفقيه الجزولي 1284404126/09/05 58 رشيد الضرباشي
اللغة النجليزية

03/09/08 26337

B

خط ازكان
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية تيفرت نايت حمزة إقليم: آسفيالرازي

العدادية

إقليم: أزيلل 1588983102/09/10 28 علي جداح
اللغة النجليزية

03/09/13 24304Sتيفرت نايت حمزة

عمالة: مراكشالماورديإقليم: آسفيمولي يوسف 1051247116/09/97 86 سعاد الشهباوي
الجتماعيات

15/09/15 02644Yسيدي الزوين

إقليم: آسفيالسعديينإقليم: آسفيواد المخازن 1241871106/09/01 82 السحيمي بوشعيب
الجتماعيات

11/02/10 25801

U

اصعادل

إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: آسفيسيدي عبد الكريم 289258316/09/86 60 سعيد بن الثاجر
الجتماعيات

05/09/08 24584

W

سيدي عابد

إقليم: اليوسفيةابن البناءإقليم: آسفيواد المخازن 1505543105/09/08 54 قيصر عبد المولى
الجتماعيات

20/09/10 26723

W

اسبيعات

عمالة: الصخيرات عزيزامينإقليم: آسفيالرازي

 - تمارة

1504815205/09/08 48 مصطفى يعرب
الجتماعيات

05/09/08 21502

W

عين العودة )البلدية(

إقليم: الخميسات مارس3إقليم: آسفيالمولى ادريس الول 1598318305/09/11 40 عبد الحق بعل
الجتماعيات

10/10/11 11562S)تيفلت )البلدية

إقليم: آسفيإعدادية الكنديإقليم: آسفيالسعديين 1505535105/09/08 38 الغالية شرينجة
الجتماعيات

03/09/13 26337

B

خط ازكان

إقليم: آسفيسيدي عبد الكريمإقليم: آسفيابن حنبل 1588891202/09/10 38 الروقي نبيل
الجتماعيات

04/09/12 13986

B

آسفي )البلدية(

إقليم: صفرومحمد السادسإقليم: آسفيعثمان بن عفان 1588366202/09/10 36 أيوب مصطفى
الجتماعيات

02/09/10 02448

K

إيموزار كندر 

)البلدية(

ثانوية المختار السوسي إقليم: آسفياحمد أمين

العدادية

إقليم: سيدي بنور 1588756102/09/10 36 فرعون سناء
الجتماعيات

14/09/10 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

إقليم: آسفيإعدادية الكنديإقليم: آسفيابن زيدون 338381216/09/88 106 عبد الحليم دياجي
الرياضيات

16/09/99أقدمية 12 سنة 26337

B

خط ازكان

إقليم: آسفيابن طفيلإقليم: آسفيالبحتري 789678316/09/92 64 عبد الرزاق الشروقي
الرياضيات

05/09/07 19876

D

الغيات

إقليم: آسفيالمام الشافعيإقليم: آسفيابن زهر 1043671816/09/96 60 الزاكي ابتسام
الرياضيات

06/09/06 26007Tالبدوزة

ثانوية الفارابي 

العدادية

إقليم: سيدي بنورثانوية الوليدية العداديةإقليم: آسفي 1052391316/09/96 28 عبد الرحيم الحمامصي
الرياضيات

03/09/13 08727

K

الوليدية

إقليم: آسفيإعدادية الكنديإقليم: آسفيابن طفيل 1283681101/01/02 72 طامو   ثابت
علوم الحياة 

والرض
01/01/05أقدمية 12 سنة 26337

B

خط ازكان

إقليم: آسفيمولي يوسفإقليم: آسفيابن عباد 1261370104/09/02 50 بونامي عصام
علوم الحياة 

والرض
04/09/09 13981

W

آسفي )البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: آسفيالحنصاليإقليم: آسفيالفقيه الجزولي 1284145101/01/05 42 احميمسة لطيفة
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 13982X)آسفي )البلدية

إقليم: آسفيالحنصاليإقليم: آسفيابن طفيل 1545289102/09/09 38 عبدالمجيد عنزق
علوم الحياة 

والرض
11/10/11 13982X)آسفي )البلدية

إقليم: آسفيبئر انزرانإقليم: آسفيالبحتري 1588906102/09/10 36 بلخدير  زهرة
علوم الحياة 

والرض
14/09/10 13983Y)آسفي )البلدية

إقليم: آسفيسيدي عبد الكريمإقليم: آسفياحمد أمين 1588918502/09/10 36 حديف عزيزة
علوم الحياة 

والرض
14/09/10 13986

B

آسفي )البلدية(

إقليم: آسفيالفقيه الجزوليإقليم: آسفيابن زهر 1588924102/09/10 36 عزالدين كحيل
علوم الحياة 

والرض
14/09/10 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

إقليم: آسفيسيدي عبد الكريمإقليم: آسفيالبحتري 1688216504/09/12 24 بشرى الزاهري
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 13986

B

آسفي )البلدية(

إقليم: آسفيابن عبادإقليم: آسفيابن زيدون 1692854703/09/13 18 أدهيبة حليمة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 13993J جماعة سحيم

)البلدية(

عمالة: أكادير  إدا اعدادية الفضيةإقليم: آسفيابن زهر

وتنان

1751352202/09/14 14 كمال تيدمريني
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 05014Z)اكادير )البلدية

إقليم: آسفياحمد الطيب بنهيمةإقليم: آسفيمولي رشيد 738069116/09/93 130 عبد الرزاق هومير
الفيزياء والكيمياء

16/09/93أقدمية 20 سنة 13979

U

آسفي )البلدية(

إقليم: آسفيإعدادية الكنديإقليم: آسفيعثمان بن عفان 987237316/09/93 96 تكتور عبد اللطيف
الفيزياء والكيمياء

27/09/05 26337

B

خط ازكان

إقليم: آسفيالحنصاليإقليم: آسفيمولي رشيد 720595116/09/92 92 الحسن بنان
الفيزياء والكيمياء

28/09/06 13982X)آسفي )البلدية

إقليم: آسفيسيدي عبد الكريمإقليم: آسفيالمولى ادريس الول 1124259116/09/98 70 عمران فؤاد
الفيزياء والكيمياء

06/09/06 13986

B

آسفي )البلدية(

إقليم: آسفيعبد الكريم الخطابيإقليم: آسفيابن منظور 1152893116/09/99 60 عباس مورفي
الفيزياء والكيمياء

23/01/09 22511T)آسفي )البلدية

إقليم: آسفيمولي رشيدإقليم: آسفيابن زهر 1160881216/09/99 60 العبدي زهرة
الفيزياء والكيمياء

06/09/06 13994

K

جماعة سحيم 

)البلدية(

إقليم: آسفيواد المخازنإقليم: آسفيهارون الرشيد 1233173206/09/01 60 محمد الرصافي
الفيزياء والكيمياء

11/02/10 24575L)آسفي )البلدية

إقليم: آسفيابن طفيلإقليم: آسفيابن زهر 1124395416/09/98 78 بنزلك كريم
اللغة العربية

28/09/06 19876

D

الغيات

إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: آسفيابن طفيل 1309430119/09/03 58 حليمة منصيت
التربية السلمية

11/02/10 26735Jعين الشقف
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: آسفيسيدي عبد الكريمإقليم: آسفيابن طفيل 1281057223/09/04 56 ع الجليل لبزوزي
التربية السلمية

13/10/09 13986

B

آسفي )البلدية(

إقليم: آسفيوادي الذهبإقليم: آسفيالفقيه الجزولي 1284014101/01/05 42 لواح امباركة
التربية السلمية

03/09/13 13987

C

آسفي )البلدية(

عمالة: طنجة - اعدادية السانيةإقليم: آسفيابن زهر

أصيل

16850161403/09/13 18 ياسيز بزعلي
التربية السلمية

03/09/13 26011X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

إقليم: آسفيابن طفيلإقليم: آسفيالمولى ادريس الول 1280870114/09/04 40 يوسف محبوب
التربية البدنية

05/09/11 19876

D

الغيات

عمالة: المضيق - المسيرة الخضراءإقليم: آسفيابن زهر

الفنيدق

1686088204/09/12 34 محمد ادريسي جناتي
التربية البدنية

04/09/12 26296

G

المضيق )البلدية(

ثانوية سيدي احمد بن إقليم: آسفيابن طفيل

عجيبةالعدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

1686090304/09/12 24 إسماعيل جدكان
التربية البدنية

04/09/12 21916

W

ملوسة

ثانوية الفارابي 

العدادية

عمالة: طنجة - سيدي ادريسإقليم: آسفي

أصيل

1686670304/09/12 24 اسماعيل بن طيب
التربية البدنية

04/09/12 26263

W

بني مكادة )المقاطعة(

 الثانوية العدادية 

ابو بكر الصديق

إقليم: اليوسفيةابن البناءإقليم: اليوسفية 1050257116/09/96 88 مينة الداهيبي
اللغة العربية

06/09/01أقدمية 12 سنة 26723

W

اسبيعات

 الثانوية العدادية 

المختار السوسي

عمالة: فاسابن عشيرإقليم: اليوسفية 1233143113/09/01 68 لونجة اليعقوبي
اللغة العربية

03/09/08 22747Z)زواغة )المقاطعة

 الثانوية العدادية 

العقاد

 الثانوية العدادية يعقوب إقليم: اليوسفية

المنصور

إقليم: اليوسفية 1687323404/09/12 24 عزيز بيي
اللغة العربية

04/09/12 20848

K

جدور

الثانوية العدادية 

30 يوليوز

عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديينإقليم: اليوسفية 1545379502/09/09 18 رقوبي غيثة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26740Pسعادة

الثانوية العدادية 

30 يوليوز

إقليم: الجديدةمولي الحسنإقليم: اليوسفية 329035316/09/88 138 السلمة بوشعيب
اللغة الفرنسية

29/09/04أقدمية 20 سنة 26669

M

أولد رحمون

 الثانوية العدادية 

ابو بكر الصديق

إقليم: آسفيالمام عليإقليم: اليوسفية 341991116/09/88 102 جباط عبد اللطيف
اللغة الفرنسية

06/09/00أقدمية 12 سنة 13985A)آسفي )البلدية

 الثانوية العدادية 

ابن المعتز

عمالة: المحمديةالبراهمةإقليم: اليوسفية 1597250505/09/11 40 سميرة الكارة
اللغة الفرنسية

05/09/11 01758

K

الشللت

 الثانوية العدادية 

العقاد

عمالة مقاطعة الحي عمر بن الخطابإقليم: اليوسفية

الحسني

1687768104/09/12 34 أسماء الخالقي
اللغة الفرنسية

04/09/12 23767

H

الحي الحسني 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية 

ابن المعتز

عمالة مقاطعات عبد ا بن ياسينإقليم: اليوسفية

مولي رشيد

1684836103/09/13 28 حسنى رياض
اللغة الفرنسية

03/09/13 01857T مولي رشيد

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية 

ابن المعتز

عمالة مقاطعات عبد ا العياشيإقليم: اليوسفية

سيدي البرنوصي

1684908703/09/13 28 انور هاجر
اللغة الفرنسية

03/09/13 24938F سيدي مومن

)المقاطعة(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية 

30 يوليوز

إقليم: الجديدةثانوية الساحل العداديةإقليم: اليوسفية 1687760104/09/12 24 مرية الزين
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 23363

U

لبير الجديد )البلدية(

 الثانوية العدادية 

البيروني

إقليم: آسفيعثمان بن عفانإقليم: اليوسفية 1588579102/09/10 12 الكريني بشرى
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 18516Aمول البركي

 الثانوية العدادية 

المام الغزالي

إقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العداديةإقليم: اليوسفية 1408580306/09/06 60 أسماء صبار
اللغة النجليزية

16/10/06 24583Vالمشرك

 الثانوية العدادية 

ابن المعتز

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: اليوسفية

العدادية

إقليم: سيدي بنور 1588987102/09/10 28 البشير زهاري
اللغة النجليزية

03/09/13 08715X)زمامرة )البلدية

 الثانوية العدادية 

البيروني

عمالة: أكادير  إدا اعدادية الزيتونإقليم: اليوسفية

وتنان

1598055305/09/11 30 ابراهيم الهجام
اللغة اللمانية

05/09/11 05023Jتامري

الثانوية العدادية 

عمر الخيام

إقليم: الحاجبمولي علي الشريفإقليم: اليوسفية 1408155107/09/05 76 عبد الحق السراج
الجتماعيات

07/09/05 04227

U

سبع عيون )البلدية(

الثانوية العدادية 

الميرة لل عائشة

إقليم: صفروبنصفارإقليم: اليوسفية 1504800705/09/08 58 عبد الرحيم اجليلي
الجتماعيات

05/09/08 19719

H

صفرو )البلدية(

 الثانوية العدادية 

السلطان مولي 

إقليم: جرسيفإعدادية راس لقصرإقليم: اليوسفية 1691872203/09/13 28 نبيل حدادة
الجتماعيات

03/09/13 26716

N

راس القصر

 الثانوية العدادية 

السلطان مولي 

إقليم: سيدي سليمانمحمود درويشإقليم: اليوسفية 1692289403/09/13 28 محسين عمران
الجتماعيات

03/09/13 25992

B

عامر الشمالية

 الثانوية العدادية 

المام الغزالي

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: اليوسفية

العدادية

إقليم: سيدي بنور 1152902116/09/99 64 عبد الفتاح سرسر
الرياضيات

05/09/07 08710S)سيدي بنور )البلدية

 الثانوية العدادية 

ابن المعتز

إقليم: آسفيابن عبادإقليم: اليوسفية 1545318402/09/09 52 لحريزي محسن
الرياضيات

02/09/09 13993J جماعة سحيم

)البلدية(

 الثانوية العدادية 

العقاد

إقليم: اليوسفيةابن البناءإقليم: اليوسفية 1545312102/09/09 42 عبد المالك أعربات
الرياضيات

02/09/09 26723

W

اسبيعات

 الثانوية العدادية 

يعقوب المنصور

الثانوية العدادية حمان إقليم: اليوسفية

الفطواكي

إقليم: برشيد 1685223603/09/13 18 خلفي لبنى
الرياضيات

03/09/13 24377

W

الساحل اولد احريز

 الثانوية العدادية 

يعقوب المنصور

عمالة: الرباطحليمة السعديةإقليم: اليوسفية 1692339103/09/13 18 زهور نشادي
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 01107

C

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية 

السلطان مولي 

عمالة: الرباطأبي ذرالغفاريإقليم: اليوسفية 1587770202/09/10 36 بلمصطفى فدوى
علوم الحياة 

والرض
02/09/10إلتحاق بالزوج 25785

B

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية 

البيروني

إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: اليوسفية 1692407503/09/13 28 الةويةي للة فاطمة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26628T)شيشاوة )البلدية

الثانوية العدادية 

عمر الخيام

 ثانوية القاضي عياض إقليم: اليوسفية

التأهيلية

إقليم: الجديدة 242860116/09/85 139 عبد الكريم عزيز
الفيزياء والكيمياء

16/09/89إلتحاق بالزوجة 08740Z)الجديدة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

 الثانوية العدادية 

العقاد

إقليم: اليوسفيةابن البناءإقليم: اليوسفية 1177014106/09/00 64 عبد ا   زرار
الفيزياء والكيمياء

05/09/07 26723

W

اسبيعات

 الثانوية العدادية 

ابن المعتز

إقليم: آسفيهارون الرشيدإقليم: اليوسفية 1182163313/10/00 60 السائل عبد الصمد
الفيزياء والكيمياء

06/09/06 24580Sلمعاشات

 الثانوية العدادية 

يعقوب المنصور

إقليم: آسفيوادي الذهبإقليم: اليوسفية 1284489107/09/05 52 فكري مبارك
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 13987

C

آسفي )البلدية(

 الثانوية العدادية 

يعقوب المنصور

إقليم: آسفيابن منظورإقليم: اليوسفية 1408660506/09/06 46 سهيل الحسن
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 23702

M

دار سي عيسى

 الثانوية العدادية 

البيروني

إقليم: سيدي بنورثانوية الوليدية العداديةإقليم: اليوسفية 15046271105/09/08 34 عبد العالي العرفاوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 08727

K

الوليدية

الثانوية العدادية 

30 يوليوز

عمالة مقاطعة الحي ابو القاسم الزيانيإقليم: اليوسفية

الحسني

1544865108/09/09 52 رضوان شكداني
التربية السلمية

08/09/09 01688J الحي الحسني

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية 

العقاد

إقليم: صفروالشريف الدريسيإقليم: اليوسفية 16847391003/09/13 28 جبيلو عماد
التربية السلمية

03/09/13 23570

U

إيموزار كندر 

)البلدية(

 الثانوية العدادية 

السلطان مولي 

عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاءإقليم: اليوسفية 373816317/09/90 142 عبد الكريم مهدان
التربية البدنية

17/09/90أقدمية 20 سنة 02833

D

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية 

المام الغزالي

عمالة: مراكشالثانوية العدادية جبل جليزإقليم: اليوسفية 1178959106/09/00 91 عبد الحق غزان
التربية البدنية

04/09/02إلتحاق بالزوجة 25655

K

المنارة )المقاطعة(

 الثانوية العدادية 

العقاد

إقليم: اليوسفيةابن البناءإقليم: اليوسفية 1178963106/09/00 74 عبد الهادي الترابي
التربية البدنية

05/09/08 26723

W

اسبيعات

 الثانوية العدادية 

ابن المعتز

إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجيإقليم: اليوسفية 1686057804/09/12 24 عبد المغيت  البطحاوي
التربية البدنية

04/09/12 23499Sدار العسلوجي

 الثانوية العدادية 

العقاد

 الثانوية العدادية الراضي إقليم: اليوسفية

السلوي

إقليم: اليوسفية 1446868305/09/07 18 عادل امقران
التربية التشكيلية

04/09/13 20849L)اليوسفية )البلدية

 الثانوية العدادية 

ابن المعتز

إقليم: تاوناتثانوية عين مديونة العداديةإقليم: اليوسفية 1692981303/09/13 18 كريم  السايح
التربية التشكيلية

03/09/13 25220

M

عين مديونة

 الثانوية العدادية 

البيروني

إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: اليوسفية 1691971203/09/13 18 حنانة فاطمة الزهراء
التربية الموسيقية

03/09/13إلتحاق بالزوج 16665

N

واد امليل )البلدية(

 الثانوية العدادية 

ابن المعتز

عمالة مقاطعات الفقيه القريإقليم: اليوسفية

سيدي البرنوصي

1597857105/09/11 31 سعاد  عيان
المعلوميات

05/09/11إلتحاق بالزوج 01618

H

سيدي مومن 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية 

المام الغزالي

ثانوية سيدي محمد بن عبد إقليم: اليوسفية

ا العدادية

إقليم: الجديدة 1688265104/09/12 25 سميحة غايت
المعلوميات

04/09/12إلتحاق بالزوج 08702

H

الجديدة )البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

08

إقليم: جرسيف      11ينايرإقليم: الرشيديةالمنصور الدهبي 1308792105/09/03 88 العوني العياشي
اللغة العربية

05/09/03أقدمية 12 سنة 16662

K

جرسيف )البلدية(

إقليم: جرسيفالزرقطونيإقليم: الرشيديةمحمد السادس 1270864105/09/03 78 بنعربية عبد الله
اللغة العربية

05/09/03أقدمية 12 سنة 16688

N

جرسيف )البلدية(

إقليم: الرشيديةالمام الهواريإقليم: الرشيديةاكلي 1691982204/09/13 18 يزيدي الهام
اللغة العربية

04/09/13 21115Aفركلة السفلى

عمالة: مكناسخيبرإقليم: الرشيديةمولي يوسف 1447518105/09/07 38 جبران نعيمة
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 03938E مولي ادريس

زرهون )البلدية(

إقليم: الحاجبابن بطوطةإقليم: الرشيديةبني امحمد 1589088702/09/10 36 اتفرضين مريم
اللغة الفرنسية

02/09/10إلتحاق بالزوج 04228V عين تاوجطات

)البلدية(

إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: الرشيديةالكوام 1686425804/09/12 34 حيدة نصيرة
اللغة الفرنسية

04/09/12 16665

N

واد امليل )البلدية(

إقليم: القنيطرةالجاحضإقليم: الرشيديةحمان الفطواكي 1598426205/09/11 31 اوخنيط سعدية
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 11189Lبنمنصور

ثانوية موحا و سعيد إقليم: الرشيديةالكوام

العدادية

إقليم: بني ملل 1693050705/08/13 28 جهيد ابراهيم
اللغة الفرنسية

03/09/13 07682Z)القصيبة )البلدية

إقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغارإقليم: الرشيديةمولي يوسف 1589542502/09/10 18 علي بوزيت
اللغة الفرنسية

03/09/13 19921

C

أيت عياش

عمالة: سلالكتبيةإقليم: الرشيديةالمنصور الدهبي 1684829203/09/13 18 السماعيلي ادريس عصام
اللغة الفرنسية

03/09/13 24721V باب المريسة

)المقاطعة(

إقليم: الجديدةثانوية الفرابي العداديةإقليم: الرشيديةالحسن الول اوفوس 1687160704/09/12 34 هناء محبوب
اللغة النجليزية

04/09/12 23942Yلغديرة

إقليم: بركانسيدي محمد بن عبد الرحمنإقليم: الرشيديةمحمد السادس 1152190316/09/99 94 اتراري محمد
الجتماعيات

06/09/02أقدمية 12 سنة 04658

M

احفير )البلدية(

إقليم: الحاجبمولي علي الشريفإقليم: الرشيديةالمنصور الدهبي 1278459307/09/04 76 امحمد البوني
الجتماعيات

05/09/07 04227

U

سبع عيون )البلدية(

إقليم: الرشيديةالقدسإقليم: الرشيديةالميرة للة خديجة 1282000104/09/02 68 احفيض شفيق
الجتماعيات

09/10/09 09831

K

الرشيدية )البلدية(

إقليم: الرشيديةاعدادية حمان الفطواكيإقليم: الرشيديةمولي اسماعيل 1309511618/09/03 64 امساهل ابراهيم
الجتماعيات

05/09/07 26311Y)الرشيدية )البلدية

إقليم: صفروبنصفارإقليم: الرشيديةمحمد السادس 1505036405/09/08 48 حسيني فاطمة الزهراء
الجتماعيات

05/09/08 19719

H

صفرو )البلدية(

إقليم: الرشيديةمولي اسماعيلإقليم: الرشيديةيوسف أزواوي 1588416102/09/10 46 يونس عبد الصادق
الجتماعيات

02/09/10 18473

D

الرتب
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية مولي رشيد 

العدادية

إقليم: القنيطرةالخوارزميإقليم: الرشيدية 170495116/09/81 152 دابا مصطفى
الرياضيات

12/11/85أقدمية 20 سنة 11176X)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية 

المير مولي رشيد

إقليم: الخميساتالمام الغزاليإقليم: الرشيدية 339799116/09/88 130 طالبي العربي
الرياضيات

24/09/93أقدمية 20 سنة 11570A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

إقليم: بركانابن الخطيبإقليم: الرشيديةمحمد السادس 1232927306/09/01 96 شارة عمر
الرياضيات

04/09/02أقدمية 12 سنة 23255

B

اكليم )البلدية(

الشهيد مولي الطيب 

بن مولي لكبير

إقليم: الرشيديةالميرة للة خديجةإقليم: الرشيدية 1173968106/09/00 86 اقداد عبدا
الرياضيات

23/10/08 24751

C

اغريس العلوي

الثانوية العدادية المير إقليم: الرشيديةالمنصور الدهبي

مولي رشيد

إقليم: الرشيدية 1505098105/09/08 48 فاطمة مساوي
الرياضيات

05/09/08 09835P)كلميمة )البلدية

إقليم: تنغيرثإ.واكليمإقليم: الرشيديةمحمد السادس 1686376304/09/12 24 توريا الطيبي
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 24854Pواكليم

الثانوية العدادية المير إقليم: الرشيديةيوسف أزواوي

مولي رشيد

إقليم: الرشيدية 1052455116/09/97 84 فاطمة البوز
علوم الحياة 

والرض
08/10/07 09835P)كلميمة )البلدية

إقليم: بني مللثانوية كطايةالعداديةإقليم: الرشيديةعلل الفاسي 1262239204/09/02 82 زرار يوسف
علوم الحياة 

والرض
05/09/08 26711

H

كطاية

إقليم: الرشيديةابن حزمإقليم: الرشيديةالــدويرة 1240158106/09/01 76 ايت احساين يوسف
علوم الحياة 

والرض
07/09/05 20960

G

شرفاء مدغرة

إقليم: الرشيديةاعدادية اولد الحاجإقليم: الرشيديةالحنصالي 1691953103/09/13 28 مقداد بوعمامة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26198A)الرشيدية )البلدية

إقليم: الخميسات مارس3إقليم: الرشيديةافغ 1691954103/09/13 28 بندا  الحسين
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 11562S)تيفلت )البلدية

ثانوية الشريف الدريسي إقليم: الرشيديةالمختار السوسي

العدادية

إقليم: الرحامنة 1692397403/09/13 28 المراسي محمد
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 24554

N

الجعيدات

عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعادةإقليم: الرشيديةاعدادية الجرف 1685189503/09/13 18 الصالحي سالم
علوم الحياة 

والرض
11/09/15إلتحاق بالزوجة 21474

R

سعادة

عمالة: مراكشعثمان بن عفانإقليم: الرشيديةحمان الفطواكي 1692398103/09/13 18 حيسو نظيرة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 02642

W

الوداية

عمالة مقاطعات أناسيإقليم: الرشيديةالمنصور الدهبي

سيدي البرنوصي

1544767102/09/09 52 خالد حيضرة
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 22006

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(

إقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغارإقليم: الرشيديةابن حزم 1544676102/09/09 42 غوشي محمد
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 19921

C

أيت عياش

إقليم: سيدي بنورثانوية البارودي العداديةإقليم: الرشيديةالكوام 1588724202/09/10 36 لزرك سعيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 08719

B

بني هلل
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تاريخ
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ترتيب
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيانإقليم: الرشيديةالعيون 16859301304/09/12 34 سعيد العتماني
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 26690

K

اولد زيان

عمالة: مكناسالزيتونإقليم: الرشيديةادريس المحمدي 1692745203/09/13 28 حيدا اليازيد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 21539Lالدخيسة

الشهيد مولي الطيب 

بن مولي لكبير

عمالة: مكناسابن رشدإقليم: الرشيدية 1687140304/09/12 24 اوحتيت ابراهيم
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 21491J)مكناس )البلدية

عمالة: مكناسمحمد بن عبد اإقليم: الرشيديةمولي يوسف 1691920603/09/13 18 فوزي يونس
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 04082L)مكناس )البلدية

إقليم: الرشيديةاعدادية الجرفإقليم: الرشيديةابو بكر الصديق 1545240302/09/09 34 الحفياني عبد الحق
التربية السلمية

04/09/12 26201

D

الجرف )البلدية(

إقليم: ميدلتابي سليم العياشيإقليم: الرشيديةالنخيل 1261749604/09/02 72 احميداني محمد
التربية البدنية

06/09/04أقدمية 12 سنة 09838T)الريش )البلدية

إقليم: خنيفرةالقدسإقليم: الرشيديةالكوام 1282664407/09/05 58 ابراهيم أوحماني
التربية البدنية

05/09/08 11971Lتيغسالين

عمالة: المحمديةالمعتمد بن عبادإقليم: الرشيديةبني امحمد 15969721205/09/11 40 هناء منصوري
التربية السرية

05/09/11 24331

W

الشللت

ثانوية مولي رشيد 

العدادية

إقليم: إفرانصخرإقليم: الرشيدية 1598299105/09/11 31 جمال الزعراوي
التربية التشكيلية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 10786Y)ازرو )البلدية

الثانوية العدادية 

المير مولي رشيد

إقليم: الرشيديةثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: الرشيدية 15968881005/09/11 30 الماس ياسين
التربية التشكيلية

05/10/11 09829

H

الرشيدية )البلدية(

إقليم: الرشيديةثانوية ابن سيناء العداديةإقليم: الرشيديةالوحدة 1270689217/09/03 82 احمام امبارك
المعلوميات

05/09/06 25481

W

الرشيدية )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا اعدادية وادي المخـازنإقليم: الرشيديةاكلي

وتنان

1505640105/09/08 50 اتوتاو  الهام
المعلوميات

05/09/08إلتحاق بالزوج 04819

M

اكادير )البلدية(

إقليم: تنغيرثإ الخوارزميإقليم: الرشيديةالمختار السوسي 1544855402/09/09 34 الصبراوي مصطفى
المعلوميات

04/09/12 26629

U

تنغير )البلدية(

ثانوية ابن سيناء 

العدادية

عمالة: مكناسمالكة الفاسيإقليم: الرشيدية 1589425102/09/10 33 صبير حنان
المعلوميات

04/09/12إلتحاق بالزوج 03941

H

بوفكران )البلدية(

إقليم: تنغيرثأ.عبد ا بن حساينإقليم: الرشيديةحمان الفطواكي 1409786106/09/06 60 رشيدي لحسن
التكنولوجيا

06/09/06 13518Tتغزوت نايت عطى

إقليم: بولمانالمسيرة الخضراءإقليم: ميدلتيوسف بن تاشفين 1241225106/09/01 66 حمان  عزيزة
اللغة العربية

01/09/07 08043S)ميسور )البلدية

الثانوية العدادية علل بن إقليم: ميدلتعبد المومن

عبد ا

إقليم: مولي يعقوب 15884761302/09/10 46 لمنور عادل
اللغة العربية

02/09/10 02255Aالوادين
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م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية علل بن إقليم: ميدلتالبحيرة

عبد ا

إقليم: مولي يعقوب 16862231204/09/12 34 زهراوي حنان
اللغة العربية

04/09/12 02255Aالوادين

إقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعدإقليم: ميدلت احمد الحنصالي 1686592204/09/12 34 اعلي اومنال
اللغة العربية

04/09/12 11968

H

سيدي يحيى أو ساعد

إقليم: بولمانثانوية 18 ماي العداديةإقليم: ميدلتموسى بن نصير 1597753105/09/11 30 اوحشي تيفة
اللغة العربية

05/09/11 23664

W

ميسور )البلدية(

إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية تيوغزةإقليم: ميدلتعبد المومن 1149908903/09/13 28 الجيللي عاطف
اللغة العربية

03/09/13 20738

R

تيوغزة

الثانوية العدادية المنصور إقليم: ميدلتموسى بن نصير

الذهبي

إقليم: برشيد 1693313203/09/13 28 فخري عبدالغني
اللغة العربية

03/09/13 26609X)حد السوالم )البلدية

الثانوية التأهيلية محمد بن إقليم: ميدلتالمام الغزالي

عبد الكريم الخطابي

إقليم: بنسليمان 1693318103/09/13 28 بوعبيد محمد
اللغة العربية

03/09/13 07856

N

مليلة

ثانوية أبي حامد الغزالي إقليم: ميدلتالمام الغزالي

العدادية

إقليم: القنيطرة 1686215504/09/12 24 قزيح نجاة
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 25989Yعامر السفلية

الثانوية العدادية 

اوتربات

إقليم: القنيطرةالزهورإقليم: ميدلت 1685093103/09/13 18 بلفرحونية يونس
اللغة العربية

03/09/13 25491

G

لل ميمونة

الثانوية العدادية 

اوتربات

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: ميدلت

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1692590103/09/13 18 بوالخير سعيد
اللغة العربية

03/09/13 07693Lالخالفية

إقليم: بني مللثانوية أيت اعلي العداديةإقليم: ميدلتموسى بن نصير 1693330703/09/13 18 بالموس يوسف
اللغة العربية

03/09/13 26431

D

كطاية

إقليم: بولمان3مارسإقليم: ميدلتالمام الغزالي 1587882702/09/10 36 الديش عويشة
اللغة الفرنسية

02/09/10 08045

U

كيكو

عمالة: الصخيرات عزيزامينإقليم: ميدلت احمد الحنصالي

 - تمارة

1598429305/09/11 30 يازغي مباشر نبيلة
اللغة الفرنسية

05/09/11 21502

W

عين العودة )البلدية(

إقليم: ميدلتاعدادية الشهداءإقليم: ميدلتعبد المومن 1598434505/09/11 30 فاطمة أحدارف
اللغة الفرنسية

05/09/11 23879E)ميدلت )البلدية

إقليم: الرشيديةاولد شاكرإقليم: ميدلتاملشيل 16864301004/09/12 24 صفاء خابا
اللغة الفرنسية

04/09/12 19888Sاوفوس

إقليم: تطوانمحمد عابد الجابريإقليم: ميدلتالبحيرة 1685153103/09/13 18 البوعناني سمية
اللغة الفرنسية

03/09/13 25475P)تطوان )البلدية

ثانوية عبد المالك السعدي إقليم: ميدلتاملشيل

العدادية

إقليم: الجديدة 1692680603/09/13 18 تيسير سناء
اللغة الفرنسية

03/09/13 08726Jمتوح

الثانوية العدادية 

اوتربات

إقليم: النواصرآسية الوديعإقليم: ميدلت 1692716403/09/13 18 البوسري كوثر
اللغة الفرنسية

03/09/13 25971

D

دار بوعزة )البلدية(
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نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: مكناسالتنميةإقليم: ميدلتاغبالو 1409513106/09/06 60 بوهراس  سارة
اللغة النجليزية

06/09/06إلتحاق بالزوج 04087S)مكناس )البلدية

إقليم: الحاجبطارق ابن زيادإقليم: ميدلتالمام الغزالي 1588075902/09/10 36 علوش مريم
اللغة النجليزية

02/09/10إلتحاق بالزوج 24743

U

عين تاوجطات 

)البلدية(

إقليم: سيدي قاسمإعدادية النويراتإقليم: ميدلتزيــز 16929931103/09/13 28 أبي يحيى الدريسي حميد
اللغة النجليزية

03/09/13 23498

R

انويرات

إقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيامإقليم: ميدلتموسى بن نصير 16931811103/09/13 28 الحراث عبدالنبي
اللغة النجليزية

03/09/13 15109Xالحوافات

عمالة: سلالسمارةإقليم: ميدلتزيــز 1686966304/09/12 24 نزهة علو
اللغة النجليزية

04/09/12إلتحاق بالزوج 01283

U

تابريكت )المقاطعة(

إقليم: وادي الذهبالفرابيإقليم: ميدلتطارق بن زياد 1692064103/09/13 18 بيتي محمد
اللغة النجليزية

03/09/13 25233

B

الداخلة )البلدية(

إقليم: خريبكةالحسن  الثانيإقليم: ميدلتزايدة 1692377203/09/13 18 سنان سهام
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 12244

H

وادي زم )البلدية(

عمالة: مكناسالرازيإقليم: ميدلتاعدادية العياشي 1151869116/09/99 66 نعيمة عزيزي
الجتماعيات

06/09/07 24760

M

مكناس )البلدية(

إقليم: الرشيديةالقدسإقليم: ميدلتموسى بن نصير 1598317105/09/11 30 العلوي الراشدي سلمى
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوج 09831

K

الرشيدية )البلدية(

إقليم: خنيفرةالخوارزميإقليم: ميدلت احمد الحنصالي 1691867403/09/13 28 اعلل عزيز
الجتماعيات

03/09/13 23547

U

اكلموس

عمالة: فاسلحسن اليوسيإقليم: ميدلتاعدادية العياشي 890722216/09/88 140 فاطمة بوخاري
الرياضيات

16/09/88أقدمية 20 سنة 25574X)سايس )المقاطعة

عمالة: فاسالوفاقإقليم: ميدلتالمام علي 90732116/09/95 94 بن لغريسي عبد المالك
الرياضيات

04/09/02أقدمية 12 سنة 23863

M

زواغة )المقاطعة(

إقليم: ميدلتالقيروانإقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغار 1544483102/09/09 38 العيوني توفيق
الرياضيات

05/09/11 11970

K

أيت ازدك

إقليم: الحاجبيعقوب المنصورإقليم: ميدلتعبد المومن 1588610502/09/10 36 عبد العالي حماني
الرياضيات

02/09/10 04232Z)اكوراي )البلدية

إقليم: الجديدةثانوية العيون العداديةإقليم: ميدلتطارق بن زياد 1685069503/09/13 28 العوام عبد السلم
الرياضيات

03/09/13 08720

C

لبير الجديد )البلدية(

إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: ميدلتالمام الغزالي 1692317203/09/13 28 نبيل سبيطة
الرياضيات

03/09/13 20128

C

مقام الطلبة

إقليم: ميدلتايت عتوإقليم: ميدلتاملشيل 1692439503/09/13 28 ا يت توشنت كمال
الرياضيات

03/09/13 21734Yغرس تعللين
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الطلب

تاريخ
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جماعة التعيين

عمالة: طنجة - طارق بن زيادإقليم: ميدلتموسى بن نصير

أصيل

1688235104/09/12 20 لمراني الحسنية
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 15144

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البوشواريينإقليم: ميدلتايت عتو

ملول

1685298103/09/13 18 ادعو خديجة
الرياضيات

10/09/15إلتحاق بالزوج 26433F الدشيرة الجهادية

)البلدية(

إقليم: القنيطرةالشهيد محمد الديوريإقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغار 1153280116/09/99 106 خديجة حدوش
علوم الحياة 

والرض
16/09/99أقدمية 12 سنة 11172T)القنيطرة )البلدية

إقليم: القنيطرة  ثا ,إع , سيدي الطيبيإقليم: ميدلتطارق بن زياد 1261700304/09/02 76 حبيبي م حفيظ
علوم الحياة 

والرض
19/03/08 23808

C

سيدي الطيبي

إقليم: مديونةتيط مليلإقليم: ميدلتزايدة 1544327502/09/09 52 لمهف توفيق
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 01752

D

تيط مليل )البلدية(

الثانوية العدادية الساحل إقليم: ميدلتاغبالو

أولد حريز

إقليم: برشيد 1544335202/09/09 42 الحموني سعيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 26521

B

السوالم-الطريفية

إقليم: بني مللثانوية بوتفردة العداديةإقليم: ميدلتاملشيل 1692751103/09/13 28 وزيزي ميمون
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26710

G

بوتفردة

إقليم: فحص - الجوامعةإقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغار

انجرة

1597831205/09/11 40 بنعيسى عبد الله
التربية السلمية

05/09/11 25253Yاجوامعة

الثانوية العدادية 

اوتربات

إقليم: وزانعلل الفاسيإقليم: ميدلت 16928381003/09/13 28 احمد البفراحي
التربية السلمية

03/09/13 06424

G

ابريكشة

عمالة: المضيق - ابن رشدإقليم: ميدلتاملشيل

الفنيدق

1685024403/09/13 18 عبد الواحد  الجيدي
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 26409E)مرتيل )البلدية

إقليم: القنيطرةالملإقليم: ميدلتملوية 1726204502/09/14 12 عبد للوي خالد
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 22061

D

سيدي علل التازي

الثانوية العدادية علل إقليم: ميدلتاملشيل

الوديي

إقليم: مولي يعقوب 16880311504/09/12 24 ياسين لمياء
التربية التشكيلية

04/09/12 24310Yسبت لوداية

إقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمونإقليم: ميدلتطارق بن زياد 1692990403/09/13 18 ياسين نهيلة
التربية التشكيلية

03/09/13 15103

R

مشرع بلقصيري 

)البلدية(

إقليم: خنيفرة20 غشتإقليم: ميدلتاعدادية العياشي 15970301105/09/11 30 والزين مراد
المعلوميات

05/09/11 11969Jكروشن

عمالة: الرباطابراهيم الرودانيإقليم: ميدلتطارق بن زياد 16883181104/09/12 24 سليماني العماري إيمان
التكنولوجيا

04/09/12إلتحاق بالزوج 01135

H

اليوسفية )المقاطعة(

إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سيناإقليم: ميدلتالبحيرة 1598273105/09/11 30 لشقار سمية
التربية التشكيلية

05/09/11إلتحاق بالزوج 15098

K

سيدي قاسم )البلدية(

ثا العدادية ابن 

العربي الحاتمي

 ثا العدادية عبد الرحيم إقليم: ورزازات

بوعبيد

إقليم: ورزازات 1241025106/09/01 86 مشاكن المهدي
اللغة العربية

06/09/04أقدمية 12 سنة 22830P)ورزازات )البلدية
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جماعة التعيين

ثا العدادية المختار 

السوسي

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: ورزازات 1409437406/09/06 58 عيد ا ايت نضيف
اللغة العربية

05/09/09 03791V)تحناوت )البلدية

إقليم: الرحامنةثانوية الفارابي العداديةإقليم: ورزازاتالطلس الكبير 1685095203/09/13 28 رجاء بنحجيلة
اللغة العربية

03/09/13 23113X)ابن جرير )البلدية

إقليم: الرحامنةثا. المـــــل العداديةإقليم: ورزازاتثا العدادية تيشكا 16924931003/09/13 28 خليل بولحسن
اللغة العربية

03/09/13 26747Xسيدي بوبكر

عمالة مقاطعات عبد ا العياشيإقليم: ورزازاتثا العدادية تيشكا

سيدي البرنوصي

1692945503/09/13 28 زكرياء حماني
اللغة العربية

03/09/13 24938F سيدي مومن

)المقاطعة(

ثإ مولي الطاهر بن 

عبد الكريم

إقليم: ورزازاتثا ع المجدإقليم: ورزازات 375824116/09/88 138 ابوعصابة محمد
اللغة الفرنسية

16/09/94أقدمية 20 سنة 25595V)ورزازات )البلدية

 ثا العدادية عبد 

الرحيم بوعبيد

إقليم: تنغيرثإ.إعدادية الوفاءإقليم: ورزازات 344752116/09/88 84 بنعلي أحمد
اللغة الفرنسية

04/09/02أقدمية 12 سنة 23680

N

تنغير )البلدية(

ثإ العددية بن 

تومرت

إقليم: ورزازات  ثا ع عبد الكريم الخطابيإقليم: ورزازات 1270339104/09/02 82 عبد الجليل اقباب
اللغة الفرنسية

07/09/04أقدمية 12 سنة 25596

W

ورزازات )البلدية(

ثا العدادية ابن 

العربي الحاتمي

إقليم: زاكورةثإ. النخيلإقليم: ورزازات 1597509105/09/11 30 لطيفة الغولتي
اللغة الفرنسية

05/09/11 13498

W

اكدز )البلدية(

إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمةإقليم: ورزازاتملحقة ايمي نولون 1685141603/09/13 28 عبد ا علم
اللغة الفرنسية

03/09/13 11566

W

براشوة

إقليم: قلعة ثانوية ابن الهيثم العداديةإقليم: ورزازاتملحقة ايمي نولون

 السراغنة

1692695103/09/13 28 المصطفي الدليمي
اللغة الفرنسية

03/09/13 26544

B

العطاوية )البلدية(

ثا العدادية ابن 

العربي الحاتمي

إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامةإقليم: ورزازات 16927261003/09/13 28 سارة لمدكر
اللغة الفرنسية

03/09/13 20936Fالتوامة

ثا العدادية حسن 

عبد ا المزوغي

عمالة مقاطعة الحي المختار السوسيإقليم: ورزازات

الحسني

1684889103/09/13 20 سليمان الغزواني
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 24703A الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - عبد ا ابن ياسينإقليم: ورزازاتثا العدادية تيشكا

أصيل

1693043203/09/13 18 كريم شهبي
اللغة الفرنسية

03/09/13 26223

C

بني مكادة )المقاطعة(

ثا العدادية حسن 

عبد ا المزوغي

إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: ورزازات 16877161304/09/12 24 سعاد مولي
اللغة النجليزية

04/09/12 24199

C

أيت هادي

إقليم: شتوكة آيت م.ثإ سيدي الحاج الحبيبإقليم: ورزازاتملحقة ايمي نولون

باها

1687726204/09/12 24 فاطمة أوعبو
اللغة النجليزية

04/09/12إلتحاق بالزوج 20950

W

واد الصفا

إقليم: تارودانتثإ. تيوتإقليم: ورزازاتثا العدادية تيشكا 1692066303/09/13 18 فاطمة شهدي
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26304

R

تيوت

الثانوية العدادية 

ادريس الول

إقليم: شتوكة آيت ثإ. جابر بن حيانإقليم: ورزازات

باها

17514861302/09/14 14 اسيا شطاهر
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوج 19752

U

انشادن
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01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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بالتبادل
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ثا العدادية حسن 

عبد ا المزوغي

إقليم: سطاتسيدي لغليميإقليم: ورزازات 1281318107/09/04 28 الشقاف عبد الله
الجتماعيات

03/09/13 24374T)سطات )البلدية

ثإ العدادية الشهيد 

المدني شفيق

إقليم: الرشيديةابن حزمإقليم: ورزازات 1408268206/09/06 70 اقداد محمد
الرياضيات

06/09/06 20960

G

شرفاء مدغرة

إقليم: تنغيرثإ الموحدينإقليم: ورزازاتالطلس الكبير 1589391102/09/10 46 نور الدين مورو
الرياضيات

02/09/10 24945

N

بو مالن دادس 

)البلدية(

ثا العدادية المختار 

السوسي

إقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهرإقليم: ورزازات 1687212104/09/12 34 ربيعة سهيل
الرياضيات

04/09/12 26190Sزاوية سيدي الطاهر

ثا العدادية ابن 

العربي الحاتمي

إقليم: ورزازاتثا ع المجدإقليم: ورزازات 1240746106/09/01 82 كمال بوفرو
الفيزياء والكيمياء

07/09/04أقدمية 12 سنة 25595V)ورزازات )البلدية

ثإ مولي الطاهر بن 

عبد الكريم

إقليم: الرحامنةثانوية النهضة العداديةإقليم: ورزازات 1588935102/09/10 42 السرحاني عبد الحكيم
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 25482X)ابن جرير )البلدية

ثا العدادية المختار 

السوسي

ثإ مولي الطاهر بن عبد إقليم: ورزازات

الكريم

إقليم: ورزازات 1588804302/09/10 38 عزيزي المصطفى
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 13502Aسكورة أهل الوسط

ثإ العددية بن 

تومرت

عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن عبادإقليم: ورزازات 1588731102/09/10 36 فتيحة اعقا
الفيزياء والكيمياء

02/09/10إلتحاق بالزوج 02654J)جليز )المقاطعة

إقليم: ورزازاتثإ العددية بن تومرتإقليم: ورزازاتالطلس الكبير 1597939305/09/11 26 فاطمة بنعدو
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 13500Yأيت زينب

ثا العدادية حسن 

عبد ا المزوغي

عمالة: أكادير  إدا اعدادية جمال الدين الفغانيإقليم: ورزازات

وتنان

1283302101/01/05 58 الحسن  نيت  تابيا
التربية السلمية

05/09/08 22951

W

اكادير )البلدية(

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: ورزازاتالطلس الكبير

العدادية

إقليم: أزيلل 1719437103/09/13 18 زبير فارس
التربية السلمية

03/09/13 07277J)دمنات )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: ورزازاتثا العدادية تيشكا

باها

15058281305/09/08 32 محمد الصغير
التربية البدنية

03/09/13 25270Sواد الصفا

ثا العدادية حسن 

عبد ا المزوغي

عمالة: طنجة - ابن رشدإقليم: ورزازات

أصيل

1687533504/09/12 24 خديجة معطي
التربية السرية

04/09/12 15335T طنجة المدينة

)المقاطعة(

ثإ العددية بن 

تومرت

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المسيرة الخضراءإقليم: ورزازات

باها

1597668705/09/11 40 احمد بيباون
التربية التشكيلية

05/09/11 05374

R

ماسة

ثانوية مولي عبدالسلم بن إقليم: ورزازاتثا العدادية تيشكا

مشيش العدادية

إقليم: العرائش 16852771103/09/13 18 اسماعيل بولوس
المعلوميات

03/09/13 05987

G

تطفت

إقليم: الحاجبابن اجرومإقليم: تنغيرثأ.س,م,بن عبد ا 155696914/01/81 118 اومو اسعيد
اللغة العربية

21/11/12 04231Yجحجوح

عمالة: المضيق - المسيرة الخضراءإقليم: تنغيرثأ.عبد ا بن حساين

الفنيدق

1407824207/09/05 64 بنعزوزي محمد
اللغة العربية

05/09/08 26296

G

المضيق )البلدية(
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إقليم: ميدلتيوسف بن تاشفينإقليم: تنغيرثإ بوكافر 1545096302/09/09 52 مغراوي عبد الحي
اللغة العربية

02/09/09 25497

N

الريش )البلدية(

إقليم: تنغيرالورودإقليم: تنغيرثإ تصويت 1588995102/09/10 42 عبدالعزيز ايت سيدي علي
اللغة العربية

04/09/12 13516

R

قلعة مكونة )البلدية(

عمالة مقاطعات الرشيدإقليم: تنغيرالمام مسلم

مولي رشيد

1544456502/09/09 34 ياسين شوقي
اللغة العربية

03/09/13 01853

N

مولي رشيد 

)المقاطعة(

ثأ.محمد السادس 

النيف

إقليم: تنغيرثإ احنصالإقليم: تنغير 1687586304/09/12 34 سعيد ايت غانم
اللغة العربية

04/09/12 26319

G

قلعة مكونة )البلدية(

إقليم: بولمانالمسيرة الخضراءإقليم: تنغيرثإ.ابن حزم 1598369105/09/11 30 خدبجة جبور
اللغة العربية

06/10/11إلتحاق بالزوج 08043S)ميسور )البلدية

إقليم: خنيفرةجابر بن حيانإقليم: تنغيرثإ. إميضر 1692000303/09/13 28 ايت الفقيه عبد الرزاق
اللغة العربية

03/09/13 26228

H

مريرت )البلدية(

إقليم: ورزازاتالطلس الكبيرإقليم: تنغيرثأ.يوسف بن تاشفين 1692210603/09/13 28 محمد اجكنور
اللغة العربية

03/09/13 23681Pاغرم نوكدال

إقليم: ميدلتاعدادية العياشيإقليم: تنغيرالمام مسلم 1692249103/09/13 28 أخواوو محمد
اللغة العربية

03/09/13 11965E)ميدلت )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: تنغيرثإ.المل

العدادية

إقليم: سيدي بنور 1692593203/09/13 28 عبد الله زنباغ
اللغة العربية

03/09/13 08715X)زمامرة )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: تنغيرثإ. تلمي

 السراغنة

16927751103/09/13 28 العربي الشحيتي
اللغة العربية

03/09/13 22312

B

فرايطة

إقليم: الناضورالزرقطونيإقليم: تنغيرثإ. اغرم امزدار 16870851504/09/12 24 ياسين البيض
اللغة العربية

04/09/12 12738V)ازغنغان )البلدية

إقليم: تنغيرالمام مسلمإقليم: تنغيرثإ. تلمي 1685103203/09/13 18 موحى العين
اللغة العربية

03/09/13 22829

N

أيت  سدرات السهل 

الغربية

إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيليةإقليم: تنغيرثإ. المدون 1691991203/09/13 18 أسي سعيدة
اللغة العربية

03/09/13 07708

C

زاوية الشيخ )البلدية(

إقليم: ميدلتايت عتوإقليم: تنغيرثإ السلم 1691993903/09/13 18 سفيان عليجي
اللغة العربية

03/09/13 21734Yغرس تعللين

إقليم: تنغيرثإ.إعدادية الوفاءإقليم: تنغيرثإ.واكليم 1692790103/09/13 18 خديجة خيبي
اللغة العربية

03/09/13 23680

N

تنغير )البلدية(

إقليم: النواصرحسن السكتانيإقليم: تنغيرثإ.المل 1693041503/09/13 18 توفيق عية
اللغة العربية

03/09/13 26700

W

دار بوعزة )البلدية(

إقليم: تنغيرالمام مسلمإقليم: تنغيرالورود 1153022316/09/99 94 اليوسفي مولي لحسن
اللغة الفرنسية

02/09/02أقدمية 12 سنة 22829

N

أيت  سدرات السهل 

الغربية
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تنغير ثإ ايت بوللإقليم: تنغيرثإ تصويت 1240758106/09/01 84 الحسين ليعقوبي
اللغة الفرنسية

05/09/08 24847

G

بو مالن دادس 

)البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: تنغيرثأ.عبد ا بن حساين

باها

1504752805/09/08 58 حياة لعصيدة
اللغة الفرنسية

05/09/08 05367

H

بيوكرة )البلدية(

إقليم: الرشيديةمحمد السادسإقليم: تنغيرثإ الموحدين 1447516105/09/07 56 عبد اللطيف الماحي
اللغة الفرنسية

04/09/09 09832L)بوذنيب )البلدية

عمالة مقاطعة الحي ابن المؤقتإقليم: تنغيرثإ. المدون

الحسني

1688095304/09/12 34 مريم الهفتة
اللغة الفرنسية

04/09/12 01671

R

الحي الحسني 

)المقاطعة(

ثإ.معركة وادي 

المخازن

إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: تنغير 1692232703/09/13 28 ارواضي نبيل
اللغة الفرنسية

03/09/13 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

إقليم: القنيطرةالفتحإقليم: تنغيرثأ  الشريف الدريسي 1692267303/09/13 28 دعماش منصور
اللغة الفرنسية

03/09/13 26743Tسيدي محمد بنمنصور

عمالة: إنزكان ايت ثإ.القاضي عياضإقليم: تنغيرثإ. تلمي

ملول

1688093104/09/12 24 فاطمة الزهراء العسري
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 05105Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامةإقليم: تنغيرثإ السلم 1688393204/09/12 24 لحسن ايت محند
اللغة الفرنسية

04/09/12 20936Fالتوامة

ثإ.معركة وادي 

المخازن

إقليم: الدريوشإع. ادريس الولإقليم: تنغير 1684767803/09/13 18 بونيف الطيب
اللغة الفرنسية

03/09/13 12743A)ميضار )البلدية

إقليم: إفرانالحسن الثانيإقليم: تنغير ثإ. تودغى العليا 16920381303/09/13 18 أم كلثوم الدجالي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 10788Aعين اللوح

عمالة مقاطعات الريحانيإقليم: تنغيرم.ثإ المل

سيدي البرنوصي

1750883202/09/14 12 كريم الزوبير
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 19656P سيدي مومن

)المقاطعة(

إقليم: خنيفرةجابر بن حيانإقليم: تنغيرثإ.إعدادية الوفاء 1280996307/09/04 42 اللقي عبد الكريم
اللغة النجليزية

02/09/09 26228

H

مريرت )البلدية(

إقليم: تنغيرثإ.ابن حزمإقليم: تنغيرثإ. إميضر 1545104102/09/09 42 الحسين ارجدال
اللغة النجليزية

03/09/12 24666

K

تودغى  السفلى

إقليم: خريبكةطارق  بن  زيادإقليم: تنغيرثأ.عبد ا بن حساين 1687146104/09/12 34 شدلي كريم
اللغة النجليزية

04/09/12 12252Sبولنوار

ثانوية  سيدي موسى  إقليم: تنغيرثإ. ايت توخسين

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

16923751103/09/13 28 عبد الفتاح اماد
اللغة النجليزية

03/09/13 23112

W

سيدي موسى

الثانوية التأهيلية محمد بن إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدون

عبد الكريم الخطابي

إقليم: بنسليمان 1693037403/09/13 19 عبد الرزاق محاسن
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 07856

N

مليلة

إقليم: تنغيرالورودإقليم: تنغيرثأ. بومالن دادس 1409154406/09/06 52 فؤاد سدقي
الجتماعيات

05/09/08 13516

R

قلعة مكونة )البلدية(
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية المير إقليم: تنغيرثأ. بومالن دادس

مولي رشيد

إقليم: الرشيدية 1409578206/09/06 52 اليازيدي عبد المجيد
الجتماعيات

05/09/08 09835P)كلميمة )البلدية

إقليم: الرشيديةالمنصور الدهبيإقليم: تنغيرثإ ايت الفرسي 1505008205/09/08 46 بوينشى امحمد
الجتماعيات

02/09/11 22933

B

فركلة العليا

إقليم: ميدلتاعدادية الشهداءإقليم: تنغيرثإ السلم 1686297204/09/12 34 جواد لعزيز
الجتماعيات

04/09/12 23879E)ميدلت )البلدية

إقليم: الرشيديةيوسف أزواويإقليم: تنغيرثإ. اغرم امزدار 1598321105/09/11 30 حميد بنعزيز
الجتماعيات

05/10/11 09841

W

ملعب

إقليم: ورزازاتثا العدادية ابن رشدإقليم: تنغيرثإ ايت يدير 1686276204/09/12 25 اسماء العلوي الراشيدي
الجتماعيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 26189

R

ترميكت

إقليم: الحاجبابن اجرومإقليم: تنغيرالورود 1261799204/09/02 48 يوسف قسو
الرياضيات

04/09/08 04231Yجحجوح

الثانوية العدادية الشريف إقليم: تنغيرالمام مسلم

الدريسي

عمالة: مراكش 1685941204/09/12 24 افكالن محمد
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 02631J)المنارة )المقاطعة

عمالة: سل عبد العزيز أمينإقليم: تنغيرثإ السلم 1685063103/09/13 18 عبد الحق الروي
الرياضيات

03/09/13 25926E)العيايدة )المقاطعة

إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني مسكينإقليم: تنغيرثإ. تلمي 1685064703/09/13 18 نور الدين محب
الرياضيات

03/09/13 26585

W

البروج )البلدية(

ثانوية المختار السوسي إقليم: تنغيرم.ثإ المل

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

16852321003/09/13 18 عبد الرحيم نزهي
الرياضيات

03/09/13 07691Jاهل مربع

عمالة مقاطعات التشاركإقليم: تنغيرثإ.المل

سيدي البرنوصي

1692443103/09/13 18 محمد عزيز
الرياضيات

03/09/13 06746

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات سيدي المدني بلحسنيإقليم: تنغيرثأ.يوسف بن تاشفين

 - تمارة

1692634303/09/13 18 أسماء القط
الرياضيات

03/09/13 23101J)عين العودة )البلدية

إقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمونإقليم: تنغيرثإ. المدون 1693033403/09/13 18 مزور طارق
الرياضيات

03/09/13 15103

R

مشرع بلقصيري 

)البلدية(

إقليم: ورزازاتم ثا العدادية ادلسانإقليم: تنغيرثإ. المدون 1749899302/09/14 13 رضوان العرباوي
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 24851Lادلسان

إقليم: شتوكة آيت ثإ. جابر بن حيانإقليم: تنغيرتأ. عسو باسلم

باها

1750305102/09/14 12 حندين ايدر
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 19752

U

انشادن

إقليم: الرشيديةالقدسإقليم: تنغيرثإ.واكليم 1504728104/09/08 42 السكاوي مصطفى
علوم الحياة 

والرض
03/10/11 09831

K

الرشيدية )البلدية(

إقليم: تنغيرثإ. زاوية البئرإقليم: تنغيرثإ. اغرم امزدار 1587953202/09/10 36 ناصرة هناش
علوم الحياة 

والرض
15/09/10 22832Sسوق الخميس دادس
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: القنيطرةالملإقليم: تنغيرثإ. زاوية البئر 1597389305/09/11 30 خاليد عزيمو
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 22061

D

سيدي علل التازي

إقليم: الرشيديةعلل الفاسيإقليم: تنغيرثإ.ابن خلدون 1598005205/09/11 30 حسن بورمضان
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 24749Aعرب صباح زيز

المركب البيداغوجي إقليم: تنغيرالورود

تامنصورت

عمالة: مراكش 296769116/09/86 158 رمزي محمد
الفيزياء والكيمياء

16/09/86أقدمية 20 سنة 25658

N

حربيل

إقليم: تنغيرثإ. ايت اوزينإقليم: تنغيرالورود 177904216/09/84 154 فوزي ابراهيم
الفيزياء والكيمياء

16/09/87أقدمية 20 سنة 26197Zسوق الخميس دادس

عمالة: مكناسمالكة الفاسيإقليم: تنغيرثإ.إعدادية الوفاء 1280529107/09/04 82 جغواض ادريس
الفيزياء والكيمياء

07/09/04أقدمية 12 سنة 03941

H

بوفكران )البلدية(

إقليم: ورزازاتثا العدادية ابن رشدإقليم: تنغيرثإ. ايت اوزين 1241053106/09/01 78 محمد اناصر
الفيزياء والكيمياء

14/09/15 26189

R

ترميكت

عمالة: أكادير  إدا اعدادية احمد شوقيإقليم: تنغيرثإ.إعدادية الوفاء

وتنان

1504505105/09/08 48 إبتسام  أمسكان
الفيزياء والكيمياء

05/09/08 22756J)اكادير )البلدية

إقليم: تنغيرالورودإقليم: تنغيرثإ تابرخاشت 1448068105/09/07 46 أيت كرو محمد
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 13516

R

قلعة مكونة )البلدية(

إقليم: تنغيرثإ تابرخاشتإقليم: تنغيرتأ. عسو باسلم 1687981304/09/12 34 هشام ايت بن حمو
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 24857Tأيت واسيف

إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمةإقليم: تنغيرثأ.يوسف بن تاشفين 1692747103/09/13 28 عزيز لهنا
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 11566

W

براشوة

إقليم: تنغيرثإ.إعدادية الوفاءإقليم: تنغيرثإ ايت الفرسي 1688037104/09/12 24 رشيدة باكي
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 23680

N

تنغير )البلدية(

إقليم: النواصرآسية الوديعإقليم: تنغيرثإ.ابن خلدون 16852491703/09/13 18 هشام فسيوي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25971

D

دار بوعزة )البلدية(

إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيليةإقليم: تنغيرثإ. تلمي 1692432203/09/13 18 العيدي علي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 07708

C

زاوية الشيخ )البلدية(

إقليم: الصويرةالمام الغزاليإقليم: تنغيرم.ثإ المل 1692756203/09/13 18 صلح الدين حمدان
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 22260Vاقرمود

عمالة: مراكشالثانوية العدادية الطلسإقليم: تنغيرثإ.المل 16927611203/09/13 18 يوسف أيت هماد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 23070A)المنارة )المقاطعة

عمالة: مراكشالثانوية العدادية الطلسإقليم: تنغيرثإ.زايد احماد 1505467105/09/08 54 ايت علي سمير
التربية السلمية

02/09/10 23070A)المنارة )المقاطعة

إقليم: ميدلتابي سليم العياشيإقليم: تنغيرثإ. إميضر 1719449503/09/13 28 احدو محمد
التربية السلمية

03/09/13 09838T)الريش )البلدية
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م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تنغيرثإ.زايد احمادإقليم: تنغيرالمام مسلم 1719456203/09/13 18 ياسين سرطيط
التربية السلمية

03/09/13 13514

N

تنغير )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: تنغيرثأ.س,م,بن عبد ا

أصيل

1261964101/10/02 92 المهاجر عبد العزيز
التربية البدنية

13/11/03أقدمية 12 سنة 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

إقليم: تنغيرثإ احنصالإقليم: تنغيرالمام مسلم 1588213102/09/10 38 حسن العطاشي
التربية البدنية

04/09/12 26319

G

قلعة مكونة )البلدية(

عمالة: المحمديةصلح الدين اليوبيإقليم: تنغيرثأ.يوسف بن تاشفين 1686767204/09/12 24 كريمة  السعداني
التربية البدنية

04/09/12 26618

G

بني يخلف

عمالة: مكناسالقدسإقليم: تنغيرتأ. عسو باسلم 1446861105/09/07 56 لبنى الدانى
التربية السرية

05/09/07إلتحاق بالزوج 03932Y)مكناس )البلدية

إقليم: تارودانتثإ الحسن الولإقليم: تنغيرالورود 1687538104/09/12 24 اسماء الساخي
التربية السرية

04/09/12إلتحاق بالزوج 17284L)تارودانت )البلدية

إقليم: تارودانتثإ. أنوالإقليم: تنغيرثإ.زايد احماد 1596895205/09/11 38 ربيع العسراوي
التربية التشكيلية

05/09/12 17287P)أولد تايمة )البلدية

ثإ.معركة وادي 

المخازن

إقليم: تارودانتثإ.السعديينإقليم: تنغير 1688023504/09/12 34 بوكيوض الحبيب
التربية التشكيلية

04/09/12 17290T)أيت ايعزة )البلدية

إقليم: ميدلتاعدادية الشهداءإقليم: تنغيرثإ الموحدين 1597038105/09/11 40 اصوفي حسام
المعلوميات

05/09/11 23879E)ميدلت )البلدية

إقليم: ورزازات  ثا ع عبد الكريم الخطابيإقليم: تنغيرثأ.سيدي بويحيى 1124515116/09/98 54 حميد بحام
التكنولوجيا

05/09/07 25596

W

ورزازات )البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: زاكورةثإ أفلندرا

 السراغنة

1447451205/09/07 64 محمد حميد
اللغة العربية

05/09/07 09346

H

تمللت )البلدية(

ثا. تانسيخت 

العدادية

إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: زاكورة 1588302102/09/10 46 عالي بوكيوت
اللغة العربية

02/09/10 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

إقليم: طاطاالمام البخاريإقليم: زاكورةثإ. المام مالك 1687625104/09/12 34 عبد الحميد بوعبيدي
اللغة العربية

04/09/12 23982S)طاطا )البلدية

إقليم: الحوزالثانوية العدادية سد نفيسإقليم: زاكورةثإ. أيت بوداود 1692489803/09/13 28 اجريف محمد
اللغة العربية

03/09/13 21862

M

لل تكركوست

ثا. موسى بن نصير 

العدادية

إقليم: سيدي بنورثانوية الطاووس العداديةإقليم: زاكورة 1692588403/09/13 28 رضوان الساكت
اللغة العربية

03/09/13 22463

R

لعكاكشة

ثا. أيت ولل 

العدادية

ثا العدادية ابن العربي إقليم: زاكورة

الحاتمي

إقليم: ورزازات 1692214803/09/13 18 قيدي هشام
اللغة العربية

03/09/13 13517S)تازناخت )البلدية

ثا. أيت أوزين 

العدادية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: زاكورة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1692777803/09/13 18 هشام الضمهاري
اللغة العربية

03/09/13 09345

G

العطاوية )البلدية(
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: الخميساتابن اجرومإقليم: زاكورةثإ. النخيل 1124697216/09/98 102 بوهة عبد العالي
اللغة الفرنسية

16/09/98إلتحاق بالزوجة 11563T)تيفلت )البلدية

ثإ. سيدي أحمد بن 

علي

 ثا العدادية عبد الرحيم إقليم: زاكورة

بوعبيد

إقليم: ورزازات 898926116/09/91 92 البرقاوي فاطمة
اللغة الفرنسية

19/09/00أقدمية 12 سنة 22830P)ورزازات )البلدية

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: زاكورةثا. مزكيطة العدادية 1280335107/09/04 72 سميرة العلوي السماعيلي
اللغة الفرنسية

07/09/04أقدمية 12 سنة 03791V)تحناوت )البلدية

إقليم: تارودانتثإ سيدي بوموسىإقليم: زاكورةثإ. درعة 15975061005/09/11 40 علية شاهيم
اللغة الفرنسية

05/09/11 24675Vسيدي بوموسى

إقليم: سيدي بنورثانوية الوليدية العداديةإقليم: زاكورةثا. مزكيطة العدادية 1588634102/09/10 36 هشام الخدالي
اللغة الفرنسية

02/09/10 08727

K

الوليدية

إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: زاكورةثإ. أمزرو 1686495104/09/12 34 خديجة ألحيان
اللغة الفرنسية

04/09/12 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

ثإ. سيدي أحمد بن 

علي

إقليم: مديونةالمام الشاطبيإقليم: زاكورة 16877641004/09/12 32 عبدالله حرشي
اللغة الفرنسية

03/09/13 01870

G

مديونة )البلدية(

ثا. بن مهدي 

الجراري

عمالة مقاطعات عبد ا كنونإقليم: زاكورة

مولي رشيد

1684883203/09/13 28 اسماعيل سيدي بابا
اللغة الفرنسية

03/09/13 22270F سيدي عثمان

)المقاطعة(

إقليم: القنيطرةالشريف الرضيإقليم: زاكورةثا. سيدي صالح 1692235103/09/13 28 المصطفى فوطة
اللغة الفرنسية

03/09/13 11194Sعرباوة

ثانوية مولي عيسى بن إقليم: زاكورةثإ. أيت بوداود

ادريس العدادية

إقليم: أزيلل 1692686203/09/13 28 الريضي نبيل
اللغة الفرنسية

03/09/13 07279L مولي عيسى بن

إدريس

إقليم: مديونةعبد ا كنونإقليم: زاكورةثا. نصراط العدادية 1692687103/09/13 28 يونس عطار
اللغة الفرنسية

03/09/13 26113

H

مديونة )البلدية(

إقليم: مديونةتيط مليلإقليم: زاكورةثا. لكتاوة العدادية 1692711103/09/13 28 امين بطل
اللغة الفرنسية

03/09/13 01752

D

تيط مليل )البلدية(

ثا. أيت ولل 

العدادية

إقليم: تازةبني فراسنإقليم: زاكورة 1693223103/09/13 28 أزروال المصطفى
اللغة الفرنسية

03/09/13 16676Aبني فراسن

إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: زاكورةثا. الروحى العدادية 1693248103/09/13 28 فؤاد التامستي
اللغة الفرنسية

03/09/13 16665

N

واد امليل )البلدية(

عمالة: المضيق - ابن سيناإقليم: زاكورةثا. ترناتة العدادية

الفنيدق

1688104104/09/12 25 فتيحة ملوك
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 26082Z)مرتيل )البلدية

إقليم: تارودانتثإ الحسن الولإقليم: زاكورةثا. تمتيك العدادية 1687699104/09/12 24 حسن كرومي
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 17284L)تارودانت )البلدية

ثا. بن مهدي 

الجراري

إقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهرإقليم: زاكورة 1688390804/09/12 24 محمد حزمي
اللغة الفرنسية

04/09/12 26190Sزاوية سيدي الطاهر

145



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 
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ثا. 16 نونبر 

العدادية

إقليم: تازة الزراردةإقليم: زاكورة 1685080203/09/13 18 عادل كربوب
اللغة الفرنسية

03/09/13 16671Vالزراردة

عمالة مقاطعات  20 غشتإقليم: زاكورةثا. اولد يحيى لكراير

مولي رشيد

16926911303/09/13 18 بقادير لحسن
اللغة الفرنسية

03/09/13 01860

W

مولي رشيد 

)المقاطعة(

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: زاكورةثا. تغبالت

العدادية

إقليم: سيدي بنور 1692715503/09/13 18 حسن البوشتي
اللغة الفرنسية

03/09/13 08716Y)زمامرة )البلدية

ثا. أيت ولل 

العدادية

إقليم: النواصرابن البناء المراكشيإقليم: زاكورة 1692732703/09/13 18 رضوان محمد
اللغة الفرنسية

03/09/13 26702Y)دار بوعزة )البلدية

ثا. مولي المهدي 

الصالحي

ثانوية مولي إسماعيل إقليم: زاكورة

العدادية

إقليم: سيدي بنور 16929621103/09/13 18 بوحرمة رشيد
اللغة الفرنسية

03/09/13 26672

R

جابرية

إقليم: طرفايةابن تومرتإقليم: زاكورةثإ. درعة 1408496506/09/06 50 انزاهة رزكي
اللغة النجليزية

30/09/11 25871V)طرفاية )البلدية

ثا. أيت أوزين 

العدادية

 الثانوية العدادية المام إقليم: زاكورة

الغزالي

إقليم: اليوسفية 1687952904/09/12 34 منير منصوري
اللغة النجليزية

04/09/12 22512

U

راس العين

ثا. موسى بن نصير 

العدادية

إقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزةإقليم: زاكورة 1688811804/09/12 34 محمد مستقيم
اللغة النجليزية

04/09/12 25484Zلل عزيزة

إقليم: سطاتثانوية أولد فريحة العداديةإقليم: زاكورةثا. اولد يحيى لكراير 15971011305/09/11 30 ايوب المكروشي
اللغة النجليزية

05/09/11 24920Lأولد فريحة

إقليم: الحوزثانوية تنمل العداديةإقليم: زاكورةثأ. بوزروال 16925361103/09/13 28 عبد الكريم اكني
اللغة النجليزية

03/09/13 20938

H

تلت نيعقوب

إقليم: زاكورةثا. الروحى العداديةإقليم: زاكورةثا. سيدي صالح 1505770305/09/08 58 عبد العالي بورحيم
الجتماعيات

05/09/08 25019

U

الروحا

إقليم: جرسيفالزرقطونيإقليم: زاكورةثا. الروحى العدادية 1545232902/09/09 52 ادريس زطها
الجتماعيات

02/09/09 16688

N

جرسيف )البلدية(

إقليم: تنغيرالمام مسلمإقليم: زاكورةثا. تغبالت 1588865402/09/10 36 ادريس الحوزي
الجتماعيات

02/09/10 22829

N

أيت  سدرات السهل 

الغربية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الحنصاليإقليم: زاكورةثا. سيدي صالح

ملول

1597317405/09/11 28 عبد المالك المصلوحي
الجتماعيات

04/09/12 24238V)القليعة )البلدية

ثا. ابن رشد 

العدادية

إقليم: زاكورةثإ. ابن كثيرإقليم: زاكورة 1684848303/09/13 28 حميد الفقير
الجتماعيات

03/09/13 26666Jتينزولين

عمالة: مراكشالداخلةإقليم: زاكورةثا. الخوارزمي 1270372204/09/02 60 فقير إمان
الرياضيات

05/09/08 02836

G

المنابهة

إقليم: تنغيرثإ احنصالإقليم: زاكورةثا. سيدي عمرو 1589293102/09/10 46 نور الدين ياسني
الرياضيات

02/09/10 26319

G

قلعة مكونة )البلدية(
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الطلب
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للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الشهيد مولي الطيب بن إقليم: زاكورةثإ. أيت بوداود

مولي لكبير

إقليم: الرشيدية 1686345304/09/12 34 حسن أبوبكر
الرياضيات

04/09/12 09849E)الجرف )البلدية

ثا. موسى بن نصير 

العدادية

إقليم: ميدلتابي سليم العياشيإقليم: زاكورة 1686369204/09/12 34 عبد العزيز متوكل
الرياضيات

04/09/12 09838T)الريش )البلدية

عمالة: الرباطسيدي المدني بلحسنيإقليم: زاكورةثا. تفتشنا العدادية 1685216103/09/13 28 الخارجي  الحسين
الرياضيات

03/09/13 01111

G

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

             ثانوية المركب إقليم: زاكورةثأ. بوزروال

التربوي العدلدية اغبالو

إقليم: الحوز 1687665604/09/12 24 عزيز العمراني
الرياضيات

04/09/12 23084

R

ستي فاطمة

ثا. مولي المهدي 

الصالحي

إقليم: وزانثانوية المام مالك العداديةإقليم: زاكورة 1685215103/09/13 18 تالويزت الحسين
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 15100

M

وزان )البلدية(

الثانوية العدادية المنصور إقليم: زاكورةثإ. أيت بوداود

الذهبي

إقليم: برشيد 1685220603/09/13 18 براضي سعد
الرياضيات

03/09/13 26609X)حد السوالم )البلدية

إقليم: زاكورة  ثإ. يوسف ابن تاشفينإقليم: زاكورةثا. تمتيك العدادية 1692334103/09/13 18 اسماعيل قللة
الرياضيات

03/09/13 25194J)زاكورة )البلدية

عمالة: الصخيرات سيدي المدني بلحسنيإقليم: زاكورةثا. نصراط العدادية

 - تمارة

1692672403/09/13 18 انس يعقوبي
الرياضيات

03/09/13 23101J)عين العودة )البلدية

عمالة: المضيق - عبد الكريم الخطابيإقليم: زاكورةثا. ترناتة العدادية

الفنيدق

1692965103/09/13 18 حكيم  مغواري
الرياضيات

03/09/13 21023A)الفنيدق )البلدية

ثا. تانسيخت 

العدادية

عمالة: طنجة - الزهراءإقليم: زاكورة

أصيل

1692974203/09/13 18 العرابي البادسي
الرياضيات

03/09/13 15346E)بني مكادة )المقاطعة

ثا. أيت ولل 

العدادية

إقليم: تازةالمجدإقليم: زاكورة 1693280903/09/13 18 عادل المبتهج
الرياضيات

03/09/13 16664

M

تاهلة )البلدية(

ثا. أيت أوزين 

العدادية

 ثا العدادية عبد الرحيم إقليم: زاكورة

بوعبيد

إقليم: ورزازات 1241075106/09/01 66 يوسف اوتزي
علوم الحياة 

والرض
05/09/09 22830P)ورزازات )البلدية

إقليم: ميدلتملويةإقليم: زاكورةثا. الروحى العدادية 1686462504/09/12 24 شريف خياط
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 26397Sبومية

إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهةإقليم: زاكورةثإ أفلندرا 1751043102/09/14 12 هشام المرابط
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 25286Jمتيوة

ثانوية   محمد عابد الجابري إقليم: زاكورةثا. تنكامت العدادية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1588719602/09/10 46  حسن جلل
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 23592T قلعة السراغنة

)البلدية(

ثا. بن مهدي 

الجراري

إقليم: الجديدةمولي الحسنإقليم: زاكورة 1544771402/09/09 43 المصطفى فرطاسي
الفيزياء والكيمياء

02/09/09إلتحاق بالزوجة 26669

M

أولد رحمون

عمالة مقاطعات عبد ا العياشيإقليم: زاكورةثإ. النخيل

سيدي البرنوصي

1182204505/10/00 34 لمدشش محمد
الفيزياء والكيمياء

26/11/12 24938F سيدي مومن

)المقاطعة(
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إقليم: شتوكة آيت ثإ. إمي مقورنإقليم: زاكورةثإ أفلندرا

باها

1597933305/09/11 30 محمد أيت بـــه
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 21197Pامي مقورن

ثا. ابن رشد 

العدادية

إقليم: أزيللثانوية ولي العهد العداديةإقليم: زاكورة 1692420203/09/13 28 السعيد الهللي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26401

W

أزيلل )البلدية(

إقليم: الحوزجمال الدين الفغانيإقليم: زاكورةثا. مزكيطة العدادية 1692423203/09/13 28 حسن الهطار
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 03788Sاغمات

ثا. ابن رشد 

العدادية

ثانوية شاعر الحمراء إقليم: زاكورة

العدادية

إقليم: أزيلل 1692419203/09/13 18 حمزة شاطر
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 07280

M

فم الجمعة

ثا. المام الشافعي 

العدادية

إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيليةإقليم: زاكورة 1692433303/09/13 18 عبد الرحمان اعلل
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 07681Y)زاوية الشيخ )البلدية

ثا. 16 نونبر 

العدادية

عمالة: مراكشالويدانإقليم: زاكورة 1750020402/09/14 14 خالد بن عمر
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 23834Fالويدان

إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية زيادإقليم: زاكورةثإ. النخيل 1240787106/09/01 96 المسعودي محمد
التربية السلمية

04/09/02أقدمية 12 سنة 07847

D

بنسليمان )البلدية(

إقليم: زاكورةثإ. النخيلإقليم: زاكورةثا. تنكامت العدادية 1505473305/09/08 58 عبد الكبير اكبار
التربية السلمية

05/09/08 13498

W

اكدز )البلدية(

ثا. أيت أوزين 

العدادية

إقليم: الجديدةثانوية المصب العداديةإقليم: زاكورة 1505480405/09/08 28 عبد القادر بنقدور
التربية السلمية

04/09/12 25458

W

أزمور )البلدية(

ثا. مولي المهدي 

الصالحي

إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العداديةإقليم: زاكورة 1692842103/09/13 28 العثماني بوشعيب
التربية السلمية

03/09/13 24582

U

حوزية

ثا. المام الشافعي 

العدادية

عمالة: طنجة - مغوغةإقليم: زاكورة

أصيل

16928511403/09/13 28 عبد الحق منديل
التربية السلمية

03/09/13 26222

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

ثا. مولي المهدي 

الصالحي

عمالة: المحمديةالبراهمةإقليم: زاكورة 1691785303/09/13 18 عيسى العباسي
التربية السلمية

03/09/13 01758

K

الشللت

ثا. موسى بن نصير 

العدادية

إقليم: تطوانعلي بن أبي طالبإقليم: زاكورة 1448243105/09/07 64 بوفرسي مولي زيدان
التربية البدنية

05/09/07 24053

U

ازل

إقليم: الرشيديةالنخيلإقليم: زاكورةثإ. المام مالك 1544515302/09/09 42 احمد المتليني
التربية البدنية

02/09/09 23381

N

عرب صباح اغريس

إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: زاكورةثأ. بوزروال 1686792204/09/12 34 عمر اد سعيد
التربية البدنية

04/09/12 17304

H

أولد برحيل )البلدية(

إقليم: ورزازاتثإ العدادية المنصور الذهبيإقليم: زاكورةثا. اولد يحيى لكراير 1598566105/09/11 31 محمد  لكحيلي
التربية البدنية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 13492P)ورزازات )البلدية

إقليم: الخميساتعبد ا بن ياسينإقليم: زاكورةثا. الخوارزمي 1685344503/09/13 28 عادل الجلولي
التربية البدنية

03/09/13 11561

R

الرماني )البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثا. مولي المهدي 

الصالحي

إقليم: فحص - القصر الصغيرإقليم: زاكورة

انجرة

1685345803/09/13 28 اطريح  محسن
التربية البدنية

03/09/13 24963

H

القصر الصغير

الثانوية العدادية الزبير بن إقليم: زاكورةثا. تنكامت العدادية

العوام

إقليم: اليوسفية 1693104803/09/13 28 عبد الكريم الزالي
التربية البدنية

03/09/13 13585

R

الشماعية )البلدية(

ثا. 16 نونبر 

العدادية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: زاكورة

العدادية

إقليم: وزان 1693127403/09/13 28 مؤيد لحمياني
التربية البدنية

03/09/13 06419

B

زومي

إقليم: آسفيثانوية الفارابي العداديةإقليم: زاكورةثا. لكتاوة العدادية 1693073303/09/13 18 عبد الغفور عدلوي
التربية البدنية

03/09/13 19455

W

أيير

ثا. بن مهدي 

الجراري

ثانوية أربعاء العونات إقليم: زاكورة

العدادية

إقليم: سيدي بنور 1693134603/09/13 18 يونس مصوم
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 08729

M

العونات

  ثإ. يوسف ابن 

تاشفين

إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: زاكورة 1589347502/09/10 36 جمال المومني
التربية الموسيقية

02/09/10 23921Aأولد داود

إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية ابن المعتزإقليم: زاكورةثا. تغبالت 1688479104/09/12 24 سليمان النجار
المعلوميات

04/09/12 24134

G

سيدي شيكر

ثا. مولي المهدي 

الصالحي

ثانوية الحسن الثاني إقليم: زاكورة

العدادية

إقليم: وزان 16849791403/09/13 18 ايت عسا محمد
المعلوميات

03/09/13 06419

B

زومي

إقليم: أسا - الزاكعلل الفاسيإقليم: زاكورةثا. اولد يحيى لكراير 16920501003/09/13 18 هشام دانيال
المعلوميات

03/09/13 23981

R

أسا )البلدية(

149



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

09

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةعمالة: أكادير  إدا وتناناعدادية الرياض

باها

12811621007/09/04 46 تمهراز بوجمعة
اللغة الفرنسية

02/09/10 25270Sواد الصفا

اعدادية الزبير ابن 

العوام

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيعمالة: أكادير  إدا وتنان

باها

1597522105/09/11 18 نادية وارحيم
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 05370Lسيدي بيبي

إقليم: الناضورإعدادية القصبةعمالة: أكادير  إدا وتناناعدادية ابن الهيثم 1240450106/09/01 66 احمد مو
اللغة النجليزية

تبادل 07/09/05 26631

W

بني انصار )البلدية(

اعدادية ادريس 

الحريزي

إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية عمر الخيامعمالة: أكادير  إدا وتنان 1176821106/09/00 92 امينة جهاد
الفيزياء والكيمياء

06/09/00أقدمية 12 سنة 13990F)اليوسفية )البلدية

اعدادية تكاديرت 

نعبادو

إقليم: ورزازات  ثا ع عبد الكريم الخطابيعمالة: أكادير  إدا وتنان 1241017106/09/01 56 عبد الخالق ايت البهالي
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 25596

W

ورزازات )البلدية(

إقليم: بني مللثانوية كطايةالعداديةعمالة: أكادير  إدا وتناناعدادية ابن طفيل 170435128/10/85 18 عبد الرحيم  صافـــي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26711

H

كطاية

اعدادية جمال الدين 

الفغاني

إقليم: تارودانتثإ.السعادةعمالة: أكادير  إدا وتنان 1588722102/09/10 18 خرشى عبد اللطيف
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 23770Lالفيض

إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن النفيسعمالة: أكادير  إدا وتناناعدادية الكويرة 1504362105/09/08 48 ابكاو  فاطمة
التربية السرية

05/09/08 18465Vامزوضة

ثإ. سيدي الحاج 

الحبيب

عمالة: أكادير  إدا اعدادية ابن طفيلإقليم: شتوكة آيت باها

وتنان

1232771106/09/01 74 لطيفة أثر رحمة ا
اللغة العربية

11/10/06إلتحاق بالزوج 05018

D

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوسإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

ملول

1270297304/09/02 56 لحسن خشخاش
اللغة العربية

02/09/10 05109

C

أيت ملول )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن طفيلإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

ملول

1588304102/09/10 46 رشيدة بويزوران
اللغة العربية

02/09/10 20001P)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوارإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي خليل

ملول

1588312202/09/10 38 نعيمة الحنشاوي
اللغة العربية

04/09/12 21877

D

تمسية

ثإ. حمادي مبارك بن 

بوبكر

إقليم: النواصرخديجة أم المؤمنينإقليم: شتوكة آيت باها 1446911405/09/07 44 سلمة رياضي
اللغة الفرنسية

04/09/12 25236E)دار بوعزة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا اعدادية القدسإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي خليل

وتنان

1504751105/09/08 32 حنان حسون
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 24513

U

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوسإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

ملول

1597520205/09/11 18 خديجة نايت عبدا
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 05109

C

أيت ملول )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا اعدادية ابن الهيثمإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. العربي الشابي

وتنان

1281149107/09/04 64 سميرة ربوع
اللغة النجليزية

تبادل 05/09/08 05016

B

اكادير )البلدية(

ثإ. سيدي عبد ا 

البوشواري

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: شتوكة آيت باها

باها

1261182104/09/02 66 الحسين أيدود
الجتماعيات

24/09/09 25270Sواد الصفا
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها
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الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا اعدادية القدسإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. العربي الشتوكي

وتنان

1282373207/09/05 64 الهام فاتحي
الجتماعيات

11/10/06 24513

U

اكادير )البلدية(

عمالة: سلعقبة بن نافعإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي بوسحاب 1544280302/09/09 44 عبدالرحمان ايت احيمد
الجتماعيات

03/09/13 01275

K

باب المريسة 

)المقاطعة(

إقليم: العيون25 مارسإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء 1588874102/09/10 36 وهيبة حماني
الجتماعيات

02/09/10إلتحاق بالزوج 24992P)العيون )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

ملول

1588879102/09/10 21 فدوى كحلوي
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 05102V)انزكان )البلدية

ثإ. سيدي الحاج 

الحبيب

عمالة: الصخيرات الدريسيإقليم: شتوكة آيت باها

 - تمارة

90893116/09/95 102 رشيد لبعاج
الرياضيات

16/09/98أقدمية 12 سنة 01384

D

الصخيرات )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبلإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

ملول

1505579105/09/08 48 نجاة الغزلني
الرياضيات

05/09/08 21878E)أيت ملول )البلدية

إقليم: تارودانتثإ.اسنإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير 1505086105/09/08 46 محمد حافظ
الرياضيات

05/09/11 24535Tاسن

إقليم: آسفيثانوية الفارابي العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. العربي الشتوكي 1588790902/09/10 42 وفاء اجمالي
الرياضيات

04/09/12 19455

W

أيير

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الياسمينإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. تسكدلت

ملول

1505386305/09/08 40 الحسن زوبير
الرياضيات

05/09/11 22701Z)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيرونيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

ملول

1589369602/09/10 32 زينبة بلغوش
الرياضيات

22/09/11 24240X)القليعة )البلدية

إقليم: تارودانتثإ. اضوارإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. تسكدلت 1687204104/09/12 16 حنان مومني
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 26305Sمشرع العين

عمالة: أكادير  إدا اعدادية عبد العالي بنشقرونإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

وتنان

1447284105/09/07 52 سليمان زمهان
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 05017

C

اكادير )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا اعدادية احمد شوقيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. تسكدلت

وتنان

1544739402/09/09 42 بريش غزلن
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 22756J)اكادير )البلدية

ثإ. سيدي عبد ا 

البوشواري

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: شتوكة آيت باها

باها

1544741102/09/09 34 كريم سهلة
علوم الحياة 

والرض
21/09/11 05370Lسيدي بيبي

ثإ. خميس 

إداوكنظيف

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: شتوكة آيت باها

باها

1597477505/09/11 30 ايت حدو رشيد
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 05372

N

بلفاع

إقليم: تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهرإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. إمي مقورن 1283309101/01/02 64 بن فاضل ادريس
الفيزياء والكيمياء

05/09/07 17289S)الكردان )البلدية

إقليم: النواصرخديجة أم المؤمنينإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. العربي الشتوكي 1505629205/09/08 48 طارق زعير
الفيزياء والكيمياء

03/10/11 25236E)دار بوعزة )البلدية
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: مديونةيوسف ابن تاشفينإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. جابر بن حيان 1505610205/09/08 40 عبد العزيز عنيب
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 25350

D

الهراويين )البلدية(

إقليم: ورزازات  ثا ع عبد الكريم الخطابيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير 1408556106/09/06 46 محمد ستمو
التربية البدنية

04/09/12 25596

W

ورزازات )البلدية(

عمالة: المحمديةفاطمة الفهريةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي خليل 1446881105/09/07 54 رضا إيدوغلف
التربية التشكيلية

05/09/07 26334Yبني يخلف

إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الزيتونإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. انشادن 1597678505/09/11 30 ياسين الرابيطي
التربية التشكيلية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 17251Aالركادة

عمالة: أكادير  إدا اعدادية سوس العالمةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء

وتنان

326516121/09/87 144 الحسن بوزمول
التكنولوجيا

21/09/87أقدمية 20 سنة 05009

U

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوسإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء

ملول

372765417/09/90 142 عليم الدين الزناتي
التكنولوجيا

17/09/90أقدمية 20 سنة 05109

C

أيت ملول )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الحنصالي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغاني

ملول

1152653116/09/99 82 خالد أرزاق
اللغة العربية

06/09/05 26646

M

انزكان )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيروني

ملول

إقليم: سيدي سليمانابن  ياسين 1281355907/09/04 36 بيروك اسماء
اللغة العربية

02/09/10 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المان

ملول

إقليم: وادي الذهبثانوية النصر العدادية 339662116/09/88 64 مبارك عبدو
اللغة الفرنسية

22/09/08 23304E)الداخلة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلس

ملول

نواة الثانوي العدادي -م 

فلسطين-

إقليم: العيون 1282699107/09/05 36 احمد الهرد
اللغة السبانية

04/09/12 26172Xفم الواد

ثإ.احمد المنصور 

الذهبي

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

إقليم: تارودانتثإ.اسن 1284448129/09/05 36 عبد اللطيف  لحميد
اللغة السبانية

02/09/10 24535Tاسن

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوار

ملول

إقليم: تارودانتثإ. محمد الدرفوفي 1283310101/01/05 56 شرقي مينة
الجتماعيات

17/09/07إلتحاق بالزوج 17288

R

أولد تايمة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الحنصالي

ملول

عمالة: أكادير  إدا اعدادية وادي المخـازن

وتنان

1282383107/09/05 55 ربوع فاطمة
الجتماعيات

22/09/08إلتحاق بالزوج 04819

M

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيروني

ملول

عمالة: أكادير  إدا اعدادية المهدي بن تومرت

وتنان

1409112106/09/06 52 الصادقي عصام
الجتماعيات

15/09/08 24767V)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيروني

ملول

عمالة: أكادير  إدا اعدادية المهدي بن تومرت

وتنان

1177883106/09/00 78 هشام بوكر
الرياضيات

06/09/06 24767V)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الحنصالي

ملول

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيل

باها

1179005106/09/00 68 خليد بداز
الرياضيات

06/09/06 05372

N

بلفاع

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويين

ملول

إقليم: آسفيهارون الرشيد 1261359705/09/02 64 عبد الغاني بوخالد
الرياضيات

05/09/07 24580Sلمعاشات
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبي

ملول

1283341201/01/05 52 اذبل جمال
الرياضيات

02/09/09 05102V)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيروني

ملول

عمالة: أكادير  إدا اعدادية احمد شوقي

وتنان

1408851106/09/06 52 ازدوز عمر
الرياضيات

15/09/08 22756J)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفين

ملول

عمالة: أكادير  إدا اعدادية القدس

وتنان

1447269105/09/07 38 حميد قمراني
علوم الحياة 

والرض
22/09/11 24513

U

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسي

ملول

عمالة: أكادير  إدا اعدادية الخليل

وتنان

1409199106/09/06 56 اكرام ياسين
التربية السلمية

23/09/08 25868S)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوار

ملول

عمالة: سل المحيط 1233214706/09/01 98 حميد  كردول
التربية البدنية

06/09/01أقدمية 12 سنة 25860

H

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن طفيل

ملول

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

إقليم: بنسليمان 14468622005/09/07 54 عتيقة العموري
التربية السرية

05/09/07 19575

B

احلف

ثإ.الشهيد علي بن 

الطاهر

عمالة: أكادير  إدا اعدادية سوس العالمةإقليم: تارودانت

وتنان

210801116/09/84 166 الحسين صاي
اللغة العربية

16/09/84أقدمية 20 سنة 05009

U

اكادير )البلدية(

إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: تارودانتثإ.السعادة 1240479106/09/01 80 زطام ليلى
اللغة العربية

07/09/05 17304

H

أولد برحيل )البلدية(

إقليم: تارودانتثإ.المام مسلمإقليم: تارودانتثإ. اولوز 1284295101/01/02 80 امباركة سوسي
اللغة العربية

07/09/05 22403Aأيت ايكاس

إقليم: تارودانتثإ.السعديينإقليم: تارودانتثإ. أساكي 1284365401/01/02 58 معتمد عزيز
اللغة العربية

20/09/11 17290T)أيت ايعزة )البلدية

إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة 1308730105/09/03 58 عبد الحكيم شكري
اللغة العربية

02/09/09 17304

H

أولد برحيل )البلدية(

إقليم: تارودانتثإ. اولوزإقليم: تارودانتثإ. أوزيوة 1283317101/01/02 50 لحسن امكون
اللغة العربية

04/09/12 17295Y)أولوز )البلدية

إقليم: تارودانتثإ.سيدي احمد اوعمرإقليم: تارودانتثأ.الرازي 1283838201/01/02 44 محمد بومعيز
اللغة العربية

03/09/13 21260

H

سيدي أحمد أو عمرو

إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: تارودانتثإ.أحد 1687706204/09/12 34 لوهام محمد
اللغة العربية

04/09/12 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: تارودانتثإ.أحد

باها

1687711204/09/12 34 كوثر مزبور
اللغة العربية

04/09/12 05367

H

بيوكرة )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: تارودانتثإ.المستقبل

باها

1692188803/09/13 28 القاع خديجة
اللغة العربية

03/09/13 05371

M

أيت عميرة

إقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركةإقليم: تارودانتثأ.الرك 1692212303/09/13 28 مليكة خبير
اللغة العربية

03/09/13 24220Aتكاط
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النجاحإقليم: تارودانتثإ. تالكجونت

ملول

1685130103/09/13 20 سناء تابت
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 23789

G

انزكان )البلدية(

إقليم: تارودانتثأ.الرازيإقليم: تارودانتثإ. أوناين 1692198403/09/13 18 حنان شموعات
اللغة العربية

03/09/13 21258Fارزان

إقليم: تارودانتثإ. أساكيإقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملول 1692201803/09/13 18 نعيمة الجرموني
اللغة العربية

03/09/13 24982

D

اساكي

النواة العدادية 

زكموزن

إقليم: الحوزملحقة تيديليإقليم: تارودانت 16924741103/09/13 18 سعيدة  الكرزي
اللغة العربية

03/09/13 20935Eتيدلي مسفيوة

ثانوية ابو بكر القادري إقليم: تارودانتثإ.أحد

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1692481103/09/13 18 سعاد أولد الزين
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 09337Y قلعة السراغنة

)البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن خلدون العداديةإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت

صالح

1692769103/09/13 18  عزيز زهير
اللغة العربية

03/09/13 07678V الفقيه بن صالح

)البلدية(

إقليم: تارودانتثإ. النبعاثإقليم: تارودانتثإ. أوزيوة 1281052107/09/04 72 جيهان الخز
اللغة الفرنسية

07/09/04أقدمية 12 سنة 24677X)أولد تايمة )البلدية

إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: تارودانتثإ.تازمورت 1282747101/01/02 48 ليلة بومدور
اللغة الفرنسية

02/09/10 17286

N

تارودانت )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: تارودانتثإ.تينزرت

باها

1588335702/09/10 46 أسماء العيوض
اللغة الفرنسية

02/09/10 25270Sواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت ثإ. حمادي مبارك بن بوبكرإقليم: تارودانت ثإ.النور

باها

1588349102/09/10 46 جديري حفيظة
اللغة الفرنسية

02/09/10 05368J)بيوكرة )البلدية

إقليم: تارودانت ثإ.النورإقليم: تارودانتثإ. أساكي 1545123302/09/09 42 فاطمة الميش
اللغة الفرنسية

02/09/09 24523Eتملوكت

إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيز 1588340102/09/10 36 فاطمة بووخرص
اللغة الفرنسية

02/09/10 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

إقليم: تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهرإقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملول 1691802103/09/13 28 احمد عواني
اللغة الفرنسية

03/09/13 17289S)الكردان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا اعدادية الزبير ابن العوامإقليم: تارودانتثإ.تينزرت

وتنان

1692157903/09/13 28 نفيسة بوسكري
اللغة الفرنسية

03/09/13 05022

H

تقي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: تارودانتثإ. أوناين

باها

1687603504/09/12 24 ازرار زينب
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 05370Lسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.القاضي عياضإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت

ملول

1687623104/09/12 24 سهير بنهنية
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 05105Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغانيإقليم: تارودانتثإ أركان

ملول

1692520203/09/13 20 الرفاني ابراهيم
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 26646

M

انزكان )البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة 16925121003/09/13 18 سميرة بلباهطي
اللغة الفرنسية

03/09/13 17294Xأولد عيسى

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوارإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت

ملول

1750531302/09/14 14 فاتحة وحيد
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 21877

D

تمسية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: تارودانتثإ.ايكلي

باها

1750521102/09/14 13 نزهة صادق
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 05367

H

بيوكرة )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: تارودانتنواة إداوكماض

باها

1750527802/09/14 13 لطيفة الخياري
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 05367

H

بيوكرة )البلدية(

إقليم: كلميمامام مالكإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 1751180202/09/14 12 خديجة العسري
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 18735

N

اسرير

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوارإقليم: تارودانتثإ.المستقبل

ملول

12823581007/09/05 58 بن باها سعيد
الجتماعيات

05/09/08 21877

D

تمسية

إقليم: تارودانتثإ.السعديينإقليم: تارودانتثإ سيدي بوموسى 1283894401/01/02 58 عمر ازماون
الجتماعيات

05/09/08 17290T)أيت ايعزة )البلدية

إقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيزإقليم: تارودانتثأ. محمد السادس 1282361507/09/05 36 عبدالكريم بوعيدة
الجتماعيات

20/09/11 24670Pسيدي واعزيز

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيرونيإقليم: تارودانتثإ.تالمكانت

ملول

1692812303/09/13 28 ايت الرامي رشيد
الجتماعيات

03/09/13 24240X)القليعة )البلدية

إقليم: النواصرعبد المالك السعديإقليم: تارودانتثإ. تالكجونت 1692620303/09/13 18 نزهة القاعدة
الجتماعيات

03/09/13 25972E)بوسكورة )البلدية

إقليم: آسفيعبد الكريم الخطابيإقليم: تارودانتثأ. محمد السادس 209506116/09/84 156 ميلود  صبير
الرياضيات

16/09/84أقدمية 20 سنة 22511T)آسفي )البلدية

إقليم: تارودانتثأ.الشابيإقليم: تارودانتثإ.رحال المسكيني 368003316/09/89 134 الوردي عبد الحميد
الرياضيات

16/09/92أقدمية 20 سنة 17293

W

مشرع العين

ثإ.الشهيد علي بن 

الطاهر

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: تارودانت

باها

212502116/09/84 128 العربي الشوقي
الرياضيات

16/09/91أقدمية 20 سنة 25270Sواد الصفا

عمالة: مراكشالثانوية العدادية الفارابيإقليم: تارودانتثإ. الزراوي 1050908116/09/97 98 القنسولي سميرة
الرياضيات

06/09/03أقدمية 12 سنة 02704

N

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغانيإقليم: تارودانتثأ.الشابي

ملول

1262150204/09/02 94 سعيد الصديق
الرياضيات

04/09/02أقدمية 12 سنة 26646

M

انزكان )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: تارودانت ثإ.النور

باها

1504697105/09/08 58 والطالب عبدالكريم
الرياضيات

05/09/08 05370Lسيدي بيبي

إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: تارودانتثإ. اضوار 1447101105/09/07 46 الغازي ادريس
الرياضيات

02/09/10 26275Jلغنيميين
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: تارودانتثإ.ايكلي 1505349105/09/08 46 محسن أيت حميدا
الرياضيات

20/09/11 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوارإقليم: تارودانتثأ.الرك

ملول

1587720602/09/10 38 ابراهيم دوسكي
الرياضيات

04/09/12 21877

D

تمسية

إقليم: تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهرإقليم: تارودانتثإ أركان 1544837802/09/09 34 عادل بن عزوز
الرياضيات

20/09/11 17289S)الكردان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.اكادير الكبيرإقليم: تارودانتثإ.أسكاون

ملول

1688223104/09/12 25 بشرى ببلغاش
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 05107A)أيت ملول )البلدية

إقليم: تارودانتثإ الحسن الولإقليم: تارودانتثأ.الشابي 1240304106/09/01 86 حسناة فخيتة
علوم الحياة 

والرض
04/09/02أقدمية 12 سنة 17284L)تارودانت )البلدية

إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: تارودانتثإ. أوناين 1544753302/09/09 42 حسن صواب
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا اعدادية سوس العالمةإقليم: تارودانتثإ.ايكلي

وتنان

1588992102/09/10 36 زهرة أونزي
علوم الحياة 

والرض
02/09/10إلتحاق بالزوج 05009

U

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.اكادير الكبيرإقليم: تارودانتثإ.السعادة

ملول

1597483205/09/11 30 رشيد فتحي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوجة 05107A)أيت ملول )البلدية

إقليم: تارودانتثأ.الشابيإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 1597487105/09/11 30 السعدية مقهور
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 17293

W

مشرع العين

إقليم: تارودانتثأ.الفضيلةإقليم: تارودانتثإ.أحد 1692125403/09/13 18 الكشتي حفيظة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 14747

D

تافنكولت

عمالة: أكادير  إدا اعدادية عبد العالي بنشقرونإقليم: تارودانتثإ. محمد الدرفوفي

وتنان

209507116/09/84 150 السناوي محمد
الفيزياء والكيمياء

06/10/87إلتحاق بالزوجة 05017

C

اكادير )البلدية(

عمالة: مراكشالثانوية العدادية عبد المومنإقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبي 1113541116/09/97 98 المختار السعدوني
الفيزياء والكيمياء

07/09/05 02701

K

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

ثإ.الشهيد علي بن 

الطاهر

إقليم: تارودانتثإ. محمد الدرفوفيإقليم: تارودانت 1261173104/09/02 68 سعيد عاهو
الفيزياء والكيمياء

16/10/06 17288

R

أولد تايمة )البلدية(

إقليم: تارودانتثإ. اولوزإقليم: تارودانتنواة إداوكماض 1504503105/09/08 46  عبد القادر ايت العباس
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 17295Y)أولوز )البلدية

عمالة مقاطعة الحي المام الغزاليإقليم: تارودانتثإ.السعادة

الحسني

1544321602/09/09 42 جمال حاليب
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 26415L الحي الحسني

)المقاطعة(

إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: تارودانتثأ.الرازي 1588024102/09/10 38 رشبد العسري
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاءإقليم: تارودانتثإ.تالمكانت 1692426103/09/13 28 اقيش سفيان
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 02833

D

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

156



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

النواة العدادية 

زكموزن

إقليم: النواصرمحمد جودارإقليم: تارودانت 1692576803/09/13 28 محماد  اييت الطالب
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26698

U

دار بوعزة )البلدية(

إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية كماسةإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت 1692412603/09/13 18 محمد ايت البيض
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25485Aكماسة

إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: تارودانتثأ.المجد 1240346106/09/01 96 الشرقي تونسي
التربية السلمية

04/09/02أقدمية 12 سنة 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

إقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهرإقليم: تارودانتثأ. محمد السادس 1240476706/09/01 86 نزيهة   الغالب
التربية السلمية

04/09/02أقدمية 12 سنة 26190Sزاوية سيدي الطاهر

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوسإقليم: تارودانتثإ.ايت عبد ا

ملول

1282277307/09/05 76 الحسين لطفي
التربية السلمية

07/09/05 05109

C

أيت ملول )البلدية(

إقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهرإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 1283337101/01/02 48 عبد المجيد ايت عبيدل
اللغة العربية

03/09/13 26190Sزاوية سيدي الطاهر

عمالة: مكناسالياسمينإقليم: تارودانتثإ. محمد الدرفوفي 331275316/09/88 150 محمد  خالد
التربية البدنية

16/09/88أقدمية 20 سنة 24763

R

ويسلن )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: تارودانتثإ.السعادة

باها

1598530705/09/11 30 صلح الدين صدقي
التربية البدنية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 05370Lسيدي بيبي

إقليم: سيدي سليمانمحمود درويشإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 1693118303/09/13 18 عبد الصمد إحلل
التربية البدنية

03/09/13 25992

B

عامر الشمالية

إقليم: تارودانتثأ.الشابيإقليم: تارودانتثإ.رحال المسكيني 743928116/09/93 120 حنان ابوالمجد
التربية السرية

16/09/93أقدمية 20 سنة 17293

W

مشرع العين

إقليم: خريبكةخالد  بن  الوليدإقليم: تارودانتثإ الحسن الول 1175726406/09/00 94 الزاهدي    منى
التربية السرية

07/09/04أقدمية 12 سنة 12250P)بوجنيبة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا اعدادية الكويرةإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى

وتنان

1284680407/09/05 66 سناء برحيل
التربية السرية

07/09/05 05021

G

الدراركة

إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: تارودانتثإ.المام مسلم 1596978105/09/11 40 مليكة الحاجبي
التربية السرية

05/09/11 23526

W

أيت أورير )البلدية(

إقليم: تاوناتثانوية كلز العداديةإقليم: تارودانتثأ.الشابي 1687535104/09/12 24 سعاد العيسوي
التربية السرية

04/09/12 20040

G

كلز

إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: تارودانتثإ سيدي بوموسى 1688028304/09/12 25 حنان الراحت
التربية التشكيلية

04/09/12إلتحاق بالزوج 17248Xبونعمان

عمالة: أكادير  إدا اعدادية 20 غشتإقليم: تارودانتثإ.السعديين

وتنان

1684955103/09/13 18 اس سكينة بسا
التربية التشكيلية

03/09/13إلتحاق بالزوج 05012X)اكادير )البلدية

إقليم: تارودانتثأ. محمد السادسإقليم: تارودانتثإ.أحد 1687634104/09/12 34 بولبول زكرياء
المعلوميات

04/09/12 17305J)تالوين )البلدية
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تاوريرتواد زاإقليم: تارودانتثإ. تالكجونت 1597142105/09/11 30 عدنان السماعيلي
المعلوميات

05/09/11إلتحاق بالزوجة 04664

U

تاوريرت )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسيإقليم: تارودانتثأ. محمد السادس

ملول

1688494304/09/12 26 هند أشكري
المعلوميات

04/09/12إلتحاق بالزوج 05052

R

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

عمالة: سلأنوالإقليم: طاطاالمختار السوسي 1277624207/09/04 74 امين فاضل
اللغة العربية

24/09/08 25855

C

باب المريسة 

)المقاطعة(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن زهرإقليم: طاطاالوحدة

ملول

1447998305/09/07 64 محمد نجيحي
اللغة العربية

05/09/07 05103

W

انزكان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: طاطاالمسيرة 1686208804/09/12 34 البوشاني ابراهيم
اللغة العربية

04/09/12 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية المنصوريةإقليم: طاطاالمام البخاري 1685104303/09/13 28 صالح الحلفوي
اللغة العربية

03/09/13 25208Z)المنصورية )البلدية

إقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجةإقليم: طاطاطارق بن زياد 1692181403/09/13 28 علي حميد
اللغة العربية

03/09/13 24674

U

لمهارة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيرونيإقليم: طاطاالقدس

ملول

16922181103/09/13 28 ابراهيم وركي
اللغة العربية

03/09/13 24240X)القليعة )البلدية

ثإ مولي الطاهر بن عبد إقليم: طاطاالمام الغزالي

الكريم

إقليم: ورزازات 1692471403/09/13 28 الحسين بوستة
اللغة العربية

03/09/13 13502Aسكورة أهل الوسط

ثانوية   محمد عابد الجابري إقليم: طاطاالمرابطين

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1692479303/09/13 28 رشيد المباردي
اللغة العربية

03/09/13 23592T قلعة السراغنة

)البلدية(

عمالة: المحمديةعين حرودةإقليم: طاطاالمرابطين 1692891603/09/13 28 المهدي لبسيلي
اللغة العربية

03/09/13 01756

H

عين حرودة )البلدية(

إقليم: آسفيعبد الرحمان الشنافإقليم: طاطاالمختار السوسي 1123760116/09/98 100 فهري فيصل
اللغة الفرنسية

16/09/98أقدمية 12 سنة 13984Z)آسفي )البلدية

إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروةإقليم: طاطاطارق بن زياد 1504746105/09/08 46 أسراوا سعيد
اللغة الفرنسية

18/09/09 25968A)الدروة )البلدية

  ثانوية فم  زكيد 

العدادية

إقليم: طانطانالمسيرة الخضراءإقليم: طاطا 1598439105/09/11 30 مبارك الموس
اللغة الفرنسية

05/09/11 15385X)طانطان )البلدية

ثانوية  اولد ادريس إقليم: طاطاالمرابطين

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1692886103/09/13 28 سعيد سكاك
اللغة الفرنسية

03/09/13 25201Sبرادية

ثانوية سيدي الحضري إقليم: طاطاالقدس

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1692889103/09/13 28 جعديق عبد الكريم
اللغة الفرنسية

03/09/13 07677

U

سوق السبت أولد 

النمة )البلدية(

ثانوية عبد ا بن ياسين إقليم: طاطاالمسيرة

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1693052103/09/13 28 محمد الشيبي
اللغة الفرنسية

03/09/13 24289A)أولد عياد )البلدية
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ت.التعيين 
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جماعة التعيين

إقليم: تارودانتثإ.سيدي احمد اوعمرإقليم: طاطاالمام الغزالي 1688085804/09/12 24 الحسين ايت ساغ
اللغة الفرنسية

04/09/12 21260

H

سيدي أحمد أو عمرو

إقليم: أزيللثانوية تساوت العداديةإقليم: طاطاالمرابطين 1692527103/09/13 18 محمد المصتاج
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 23831

C

انزو

ثانوية ابن سينا 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية الجوالة العداديةإقليم: طاطا

 السراغنة

1692710203/09/13 18 ايت الساهل محمد
اللغة الفرنسية

03/09/13 24553

M

الجوالة

إقليم: صفروإعدادية الدار الحمراءإقليم: طاطاباني 16860061204/09/12 24 محمد الوافـــــــي
اللغة النجليزية

04/09/12 02381

M

دار الحمراء

إقليم: تارودانتثإ.المستقبلإقليم: طاطاالقدس 1598650505/09/11 30 سعيد شكراوي
الجتماعيات

05/09/11 20825

K

تتاوت

إقليم: النواصرالشهيدة الغظفة بنت المدنيإقليم: طاطاالوحدة 1598661105/09/11 30 جلل جمالي
الجتماعيات

05/09/11 24702Z)دار بوعزة )البلدية

  ثانوية فم  زكيد 

العدادية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: طاطا

باها

1587840302/09/10 36 المعناوي ابراهيم
الرياضيات

02/09/10 05371

M

أيت عميرة

إقليم: تطوانالزبير بن العوامإقليم: طاطاطارق بن زياد 1588134102/09/10 36 طه ياسين بنـهروش
الرياضيات

02/09/10 26411

G

تطوان )البلدية(

إقليم: زاكورةثا. سيدي عمروإقليم: طاطاالوحدة 1588671102/09/10 36 محمد المزواري
الرياضيات

02/09/10 13520Vتازارين

إقليم: تارودانتثأ.الشابيإقليم: طاطااقا 1687208804/09/12 34 عبد ا غشيم
الرياضيات

04/09/12 17293

W

مشرع العين

  ثانوية فم  زكيد 

العدادية

إقليم: الحوزالثانوية العدادية اولد امطاعإقليم: طاطا 16884781104/09/12 34 يونس شهاد
المعلوميات

04/09/12 18661

H

أولد امطاع

إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: طاطاالوحدة 1597115105/09/11 30 حسن بن الشيخ
الرياضيات

05/09/11 17286

N

تارودانت )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويينإقليم: طاطااقا

ملول

1597973605/09/11 30 المهدي الشكراوي
الرياضيات

05/09/11 21876

C

القليعة )البلدية(

  ثانوية فم  زكيد 

العدادية

إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية ابن زيدونإقليم: طاطا 1597979205/09/11 30 اكنساد اسماعيل
الرياضيات

05/09/11 26303Pامرزكان

إقليم: تارودانتثإ. اضوارإقليم: طاطااقا 1598624505/09/11 30 محمد العلوي
الرياضيات

05/09/11 26305Sمشرع العين

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن الخطيب العداديةإقليم: طاطاثانوية بدر العدادية

صالح

1685229403/09/13 18 صلح الدين هكوي
الرياضيات

03/09/13 25770

K

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

عمالة مقاطعة عين الشيخ أحمد الهيبةإقليم: طاطاالمام الغزالي

الشق

1692444203/09/13 18 عبدا بالك
الرياضيات

03/09/13 26084

B

عين الشق )المقاطعة(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: آسفيالمولى ادريس الولإقليم: طاطاالمرابطين 1692661603/09/13 18 كمال الحطاب
الرياضيات

03/09/13 24133Fنكا

إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةإقليم: طاطاالمسيرة 1280539207/09/04 82 قيدي عبد العزيز
علوم الحياة 

والرض
07/09/04أقدمية 12 سنة 25262

H

أزمور )البلدية(

ثانوية الزيتون 

العدادية

إقليم: تنغيرثإ. ايت اوزينإقليم: طاطا 1587805402/09/10 46 جمال منصور
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 26197Zسوق الخميس دادس

  ثانوية فم  زكيد 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفينإقليم: طاطا

ملول

1685185303/09/13 19 عبد ا اكزال
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوجة 24239

W

تمسية

إقليم: الصويرةتمنارإقليم: طاطاالمرابطين 1692113303/09/13 18 احمد بنشير
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 10406

K

تمنار )البلدية(

الثانوية العدادية الطلس إقليم: طاطاالقدس

الكبير

إقليم: الحوز 1692383403/09/13 18 سليمان العلوي 

السماعيلي

علوم الحياة 

والرض
03/09/13 20937

G

أسني

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: طاطاعلل بن عبد ا

عباد

إقليم: الحوز 1504517305/09/08 58 علي مروة
الفيزياء والكيمياء

05/09/08 24823F)أيت أورير )البلدية

إقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبيإقليم: طاطاالمسيرة 1687581604/09/12 34 اكويل عبد المجيد
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 23771

M

احمر  لكللشة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزوليإقليم: طاطاالمرابطين

ملول

1692091703/09/13 18 يوسف أوتول
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 05110

D

تمسية

ثانوية ابن سينا 

العدادية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. جابر بن حيانإقليم: طاطا

باها

1692097903/09/13 18 العزاوي محمد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 19752

U

انشادن

عمالة: أكادير  إدا اعدادية ادريس الحريزيإقليم: طاطاالوحدة

وتنان

1545329602/09/09 52 محمد العربي باصي
التربية السلمية

02/09/09 05020F)اكادير )البلدية

إقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارتإقليم: طاطاالمرابطين 16930931203/09/13 18 محمد شبهاري
التربية البدنية

03/09/13 25057

K

تزارت

إقليم: آسفيالمنصور الذهبيإقليم: طاطاالمختار السوسي 1596968105/09/11 40 إبغاش حنان
التربية السرية

05/09/11 13999

R

حرارة

إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية 30 يونيوإقليم: طاطاباني 1597673801/09/11 30 يوسف الدرقاوي
التربية التشكيلية

05/09/11 17240

N

سيدي إفني )البلدية(

  ثانوية فم  زكيد 

العدادية

إقليم: تاوناتثانوية النهضة العداديةإقليم: طاطا 1598288205/09/11 30 حسوني عزيز
التربية التشكيلية

05/09/11 15925J)تاونات )البلدية

ثانوية الزيتون 

العدادية

الثانوية العدادية المير إقليم: طاطا

مولي رشيد

إقليم: الرشيدية 1688509704/09/12 24 ماماوي الياس
التربية التشكيلية

04/09/12 09835P)كلميمة )البلدية

  ثانوية فم  زكيد 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن خلدون العداديةإقليم: طاطا

صالح

1691970103/09/13 18 هيثم حموش
التربية الموسيقية

03/09/13 07678V الفقيه بن صالح

)البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية العدادية الساقية إقليم: طاطاطارق بن زياد

الحمراء

إقليم: برشيد 14080031307/09/05 66 امين هشماني
التكنولوجيا

07/09/05 14623

U

الكارة )البلدية(

الثانوية العدادية 

الرازي

الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: تيزنيت

وخزان

إقليم: تيزنيت 1281796204/09/02 66 عبد الباقي ادموسى
اللغة العربية

02/09/10 20741

U

أربعاء الساحل

الثانوية التأهيلية 

محمد الجزولي 

إقليم: تارودانتثإ. النبعاثإقليم: تيزنيت 1283290101/01/02 58 موسى   البرار
اللغة العربية

05/09/08 24677X)أولد تايمة )البلدية

الثانوية العدادية 

الطلس

ثانوية   محمد عابد الجابري إقليم: تيزنيت

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1505154205/09/08 28 عبد الباسط بوشنتوف
اللغة العربية

03/09/13 23592T قلعة السراغنة

)البلدية(

الثانوية التأهيلية 

محمد الجزولي 

إقليم: الفقيه بن ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: تيزنيت

صالح

1306541105/09/03 26 عبد الكريم الدريوش
اللغة العربية

02/09/15 20127

B

سيدي عيسى بن علي

الثانوية العدادية 

الرازي ملحقة سيدي 

إقليم: الحوزحمان الفطواكيإقليم: تيزنيت 1589252902/09/10 18 عبد ا بونيت
اللغة العربية

03/09/13 21861Lتيغدوين

الثانوية العدادية 

افل اغير

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الموحدينإقليم: تيزنيت

باها

1544925902/09/09 40 محمد إبريوان
اللغة الفرنسية

04/09/12 26407

C

أيت عميرة

الثانوية التأهيلية 

محمد الجزولي 

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي خليلإقليم: تيزنيت

باها

1588350802/09/10 36 لطيفة مكلش
اللغة الفرنسية

02/09/10 21198

R

أيت ميلك

الثانوية التأهيلية 

المهدي بن بركة 

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشابيإقليم: تيزنيت

باها

1281031207/09/04 78 حماني رشيد
اللغة النجليزية

تبادل 20/10/06 24808Pسيدي بيبي

الثانوية التاهيلية ابن 

خلدون

إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية المام مالكإقليم: تيزنيت 1152744116/09/99 98 العبدلوي الحسين
الجتماعيات

06/09/01أقدمية 12 سنة 23776T)تزنيت )البلدية

الثانوية التاهيلية  

محمد الجزولي

عمالة: أكادير  إدا اعدادية 20 غشتإقليم: تيزنيت

وتنان

1504768105/09/08 48 كريمة بوزغيبة
الجتماعيات

05/09/08 05012X)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية 

ادريس الثاني

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: تيزنيت

باها

1692123203/09/13 16 نجاة الدريسي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 05370Lسيدي بيبي

الثانوية التاهيلية 

المهدي بن بركة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريمإقليم: تيزنيت

وتنان

1123692116/09/98 98 بلط منير
التربية البدنية

06/09/00إلتحاق بالزوجة 05029

R

اكادير )البلدية(

الثانوية التاهيلية  

محمد الجزولي

عمالة: الصخيرات عثمان جوريوإقليم: تيزنيت

 - تمارة

1686810803/09/12 24 عائشة قاصر
التربية البدنية

03/09/12إلتحاق بالزوج 26751

B

سيدي يحيى زعير

الثانوية العدادية 

الزيتون

الثانوية العدادية مولي عبد إقليم: تيزنيت

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

1308694405/09/03 37 مريم  شاكر
التربية السرية

02/09/10إلتحاق بالزوج 01649S سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الزيتون

إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية النورإقليم: تيزنيت 748208116/09/93 130 بوزيد بوعود
التربية التشكيلية

16/09/93أقدمية 20 سنة 26033

W

تزنيت )البلدية(

الثانوية التاهيلية ابن 

خلدون

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: تيزنيت 1043595116/09/96 78 مبارك بوحشيشي
التربية التشكيلية

21/09/11 03791V)تحناوت )البلدية
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية التاهيلية  

محمد الجزولي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبلإقليم: تيزنيت

ملول

1504870605/09/08 48 زعطر ثورية
التربية التشكيلية

05/09/08 21878E)أيت ملول )البلدية

الثانوية العدادية 

الزيتون

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسيإقليم: تيزنيت

ملول

1598124205/09/11 30 حبيب عدنان
التربية الموسيقية

05/09/11 05052

R

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

الثانوية العدادية 

الرازي

الثانوية العدادية سيدي إقليم: تيزنيت

المختار

إقليم: شيشاوة 15884961302/09/10 38 النواري خديجة
التكنولوجيا

02/09/10إلتحاق بالزوج 03225Eسيدي المختار

الثانوية التاهيلية  

محمد الجزولي

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المسيرة الخضراءإقليم: تيزنيت

باها

1688295103/09/12 24 محمد وعبي
التكنولوجيا

03/09/12 05374

R

ماسة
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

10

ثانوية عوينة ايغمان 

العدادية

إقليم: الرحامنةثانوية راس العين التأهيليةإقليم: أسا - الزاك 1692499103/09/13 28 جيناري مولي ادريس
اللغة العربية

03/09/13 09352Pرأس عين الرحامنة

إقليم: تاوناتثانوية اولد عياد العداديةإقليم: أسا - الزاكالمسيرة الخضراء 1688063704/09/12 24 عبدالفتاح الكحال
اللغة العربية

04/09/12 21796

R

أولد عياد

ثانوية عوينة لهنا 

العدادية

إقليم: زاكورةثإ. ابن كثيرإقليم: أسا - الزاك 1692802203/09/13 18 الهاشمي أنصار
اللغة العربية

03/09/13 26666Jتينزولين

إقليم: سيدي بنورثانوية الطاووس العداديةإقليم: أسا - الزاكالنصر 1749747102/09/14 12 سعيد فردون
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 22463

R

لعكاكشة

عمالة: المضيق - طه حسينإقليم: أسا - الزاكالنصر

الفنيدق

1750772202/09/14 12 هشام بنحنينة
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 24734J)مرتيل )البلدية

إقليم: أزيللثانوية المام علي العداديةإقليم: أسا - الزاكالمسيرة الخضراء 1692676103/09/13 28 عزيز ابن المكي
اللغة الفرنسية

03/09/13 07281

N

امليل

ثانوية عوينة لهنا 

العدادية

إقليم: مديونةالمام الشاطبيإقليم: أسا - الزاك 1692684503/09/13 28 الصالح علواني
اللغة الفرنسية

03/09/13 01870

G

مديونة )البلدية(

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: أسا - الزاكعلل الفاسي

العدادية

إقليم: تاونات 1693048203/09/13 28 بلقاسم العبوبي
اللغة الفرنسية

03/09/13 15940Aعين عائشة

إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية 30 يونيوإقليم: أسا - الزاكالمسيرة الخضراء 16865131004/09/12 24 عالي مفضل
اللغة الفرنسية

04/09/12 17240

N

سيدي إفني )البلدية(

إقليم: ميدلتايت عتوإقليم: أسا - الزاكالمسيرة الخضراء 1691818203/09/13 18 يوسف بوحمدي
اللغة الفرنسية

03/09/13 21734Yغرس تعللين

إقليم: سيدي سليمانالحسن  الثانيإقليم: أسا - الزاكعلل الفاسي 1692954403/09/13 18 اسليمان عوجة
اللغة الفرنسية

03/09/13 06804Vقصيبية

ثانوية عوينة ايغمان 

العدادية

إقليم: تنغيرثإ. إميضرإقليم: أسا - الزاك 1597644505/09/11 30 حسن بودينار
اللغة النجليزية

05/09/11 22834

U

اميضر

إقليم: الحسيمةاكاونإقليم: أسا - الزاكالنصر 16846681603/09/13 18 بادر اعراب
اللغة النجليزية

03/09/13 21563

M

عبد  الغاية السواحل

إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: أسا - الزاكعلل الفاسي 1687882104/09/12 24 عبد الوهاب شقرون
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 15931

R

قرية با محمد 

)البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي بوسحابإقليم: أسا - الزاكعلل الفاسي

باها

1685805504/09/12 24 دريس بوريك
الجتماعيات

04/09/12 24504Jسيدي بو السحاب

إقليم: تنغيرثأ.عبد ا بن حساينإقليم: أسا - الزاكالنصر 1688228204/09/12 24 ايلمهوري لحسن
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوجة 13518Tتغزوت نايت عطى

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: أسا - الزاكالمسيرة الخضراء

العدادية

إقليم: الجديدة 16852121003/09/13 18 هشام السعدي
الرياضيات

03/09/13 19833

G

أولد غانم
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ثانوية عوينة ايغمان 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا اعدادية عبد العالي بنشقرونإقليم: أسا - الزاك

وتنان

1261932204/09/02 84 المحجوبي عبد الرحيم
علوم الحياة 

والرض
04/09/02أقدمية 12 سنة 05017

C

اكادير )البلدية(

ثانوية سيدي اعمر أوحلي إقليم: أسا - الزاكالنصر

التأهيلية

إقليم: بني ملل 1684863103/09/13 28 حسن الهادي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 23666Yاغبالة

إقليم: تنغيرثإ.ابن حزمإقليم: أسا - الزاكعلل الفاسي 1687374404/09/12 24 محمد بن خويا
اللغة السبانية

04/09/12 24666

K

تودغى  السفلى

الثانوية العدادية محمد إقليم: أسا - الزاكالمسيرة الخضراء

البقالي

إقليم: تيزنيت 16852011103/09/13 18 مولي ادريس الطيب 

الدريسي

علوم الحياة 

والرض
03/09/13 20728Eتيزغران

إقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العداديةإقليم: أسا - الزاكالنصر 1588697202/09/10 36 رشيد بوهلل
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 08728Lسانية بركيك

ثانوية عوينة لهنا 

العدادية

الثانوية التأهيلية محمد إقليم: أسا - الزاك

الجزولي ملحقة اثنين أداي

إقليم: تيزنيت 1692090803/09/13 28 اسليمان أيت عبو
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 22975Xاثنين أداي

عمالة مقاطعات عمر بن عبد العزيزإقليم: أسا - الزاكالنصر

سيدي البرنوصي

1684899203/09/13 18 محمد ارمولي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوجة 22956

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

ثانوية عوينة لهنا 

العدادية

إقليم: فحص - القصر الصغيرإقليم: أسا - الزاك

انجرة

16850111303/09/13 28 المهدي أبغوني
التربية السلمية

03/09/13 24963

H

القصر الصغير

ثانوية عوينة ايغمان 

العدادية

إقليم: الرشيديةالميرة للة خديجةإقليم: أسا - الزاك 15985321105/09/11 40 عبد الحكيم الجبوري
التربية البدنية

05/09/11 24751

C

اغريس العلوي

إقليم: بني مللثانوية بوتفردة العداديةإقليم: أسا - الزاكالمسيرة الخضراء 16860291104/09/12 24 يونس باعسو
التربية البدنية

04/09/12 26710

G

بوتفردة

إقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعداديةإقليم: أسا - الزاكالمسيرة الخضراء 16860971004/09/12 24 الياس لعكيدي
التربية البدنية

04/09/12 26676Vبير الطالب

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي خليلإقليم: أسا - الزاكالمسيرة الخضراء

باها

15976811305/09/11 30 خالد قوريش
التربية التشكيلية

05/09/11 21198

R

أيت ميلك

ثانوية مولي التهامي إقليم: أسا - الزاكعلل الفاسي

العدادية

إقليم: وزان 16863251704/09/12 24 امين الشعيل
التربية الموسيقية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 15101

N

وزان )البلدية(

ثانوية ولي العهد مولي إقليم: أسا - الزاكعلل الفاسي

الحسن العدادية

إقليم: طانطان 1597862105/09/11 31 زهيرة أزيار
المعلوميات

05/09/11إلتحاق بالزوج 25499

R

طانطان )البلدية(

ثانوية عوينة لهنا 

العدادية

إقليم: بوجدورالثانوية العدادية طه حسينإقليم: أسا - الزاك 1680750104/09/12 24 حميد هامل
المعلوميات

04/09/12 25573

W

بوجدور )البلدية(

الثانوية العدادية مولي إقليم: أسا - الزاكالمسيرة الخضراء

رشيد

إقليم: تيزنيت 1409692106/09/06 70 ايت بن حدة عبد الصادق
التكنولوجيا

06/09/06 17241P)تزنيت )البلدية

إقليم: بركانزكزلإقليم: كلميمحي الفلحة 1589199502/09/10 46 جلولي عبد الناصر
اللغة العربية

02/09/10 23254Aزكزل
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01/07/2016

نوع

الطلب
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إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي خليلإقليم: كلميمالنخيل

باها

1692208503/09/13 28 ازكـنان  جــامـع
اللغة العربية

03/09/13 21198

R

أيت ميلك

الثانوية العدادية أنس بن إقليم: كلميمتيمولي

مالك

إقليم: شيشاوة 1692216803/09/13 28 اصغير العلمي
اللغة العربية

03/09/13 19022Aمجاط

إقليم: كلميمتيموليإقليم: كلميمبئر إنزران 1686385104/09/12 24 عائشة بلوي
اللغة العربية

04/09/12 21919Zتمولي

إقليم: الرحامنةثانوية النهضة العداديةإقليم: كلميمتيمولي 1687829104/09/12 24 يحي الشراع
اللغة العربية

04/09/12 25482X)ابن جرير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا اعدادية ابو فراس الحمدانيإقليم: كلميمالجديدة

وتنان

748336116/09/93 120 موشتاش نعيمة
اللغة الفرنسية

16/09/11أقدمية 20 سنة 22757

K

اكادير )البلدية(

إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: كلميمعمر بن الخطاب 1281055307/09/04 70 كندي كمال
اللغة الفرنسية

02/09/10 26023

K

زيايدة

إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: كلميمعمر بن الخطاب 1750516702/09/14 14 نعيم زهرة
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 17248Xبونعمان

 ثانوية ابراهيم 

الكوراري العدادية

إقليم: ورزازاتثا العدادية ابن رشدإقليم: كلميم 1751177302/09/14 14 نعيمة امراق
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26189

R

ترميكت

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبيإقليم: كلميمالحضرمي

ملول

1589608302/09/10 46 طيبان محمد
اللغة السبانية

02/09/10 05102V)انزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. جابر بن حيانإقليم: كلميمتيمولي

باها

1505219205/09/08 48 اغو مصطفى
الجتماعيات

05/09/08 19752

U

انشادن

ثانوية المختار السوسي إقليم: كلميممحمد الشيخ

العدادية

إقليم: سيدي بنور 1152970116/09/99 106 بوعنان سعيد
الرياضيات

16/09/99أقدمية 12 سنة 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: كلميمابن خلدون

المنصور

عمالة: مراكش 1232795406/09/01 98 بحاد الهاشمي
الرياضيات

06/09/01أقدمية 12 سنة 02831

B

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

عمالة: أكادير  إدا اعدادية النبعاثإقليم: كلميمحي الفلحة

وتنان

1446971105/09/07 54 أنوار بلفاسم
الرياضيات

05/09/07 24985

G

اكادير )البلدية(

 ثانوية ابراهيم 

الكوراري العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيرونيإقليم: كلميم

ملول

15877351202/09/10 34 يونس هيل
الرياضيات

23/09/11 24240X)القليعة )البلدية

 ثانوية ابراهيم 

الكوراري العدادية

إقليم: كلميمابن خلدونإقليم: كلميم 1588133202/09/10 28 الحسين تضومانت
الرياضيات

02/09/13 10661

M

لقصابي تاكوست

عمالة: سل النخيلإقليم: كلميمافركط 1685288303/09/13 18 حنان الدريوش
الرياضيات

03/09/13 24835

U

العيايدة )المقاطعة(

عمالة: أكادير  إدا اعدادية ابن الهيثمإقليم: كلميمأداي

وتنان

1749879102/09/14 12 مريم فياج
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 05016

B

اكادير )البلدية(
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لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا اعدادية محمد السادسإقليم: كلميمافركط

وتنان

1587995502/09/10 36 المدني ابوتس
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 05010V)اكادير )البلدية

إقليم: ميدلتطارق بن زيادإقليم: كلميمأداي 1686465904/09/12 24 عزيز اوالكيس
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 09856

M

كرامة

عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: كلميممحمد الشيخ 1687543104/09/12 24 العلمي عادل
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةإقليم: كلميممحمد الشيخ 1447140205/09/07 56 اجدع عادل
الفيزياء والكيمياء

05/09/07إلتحاق بالزوجة 25262

H

أزمور )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا اعدادية ادريس الحريزيإقليم: كلميمبئر إنزران

وتنان

1588836102/09/10 36 فاطمة ادابكريم
الفيزياء والكيمياء

02/09/10إلتحاق بالزوج 05020F)اكادير )البلدية

إقليم: الصويرةالمام الغزاليإقليم: كلميمافركط 1692573103/09/13 18 عبد العزيز زويتن
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 22260Vاقرمود

                           

إيكيسل

إقليم: خنيفرةالقاضي عياضإقليم: كلميم 1261943304/09/02 92 مسعودي محمد
التربية البدنية

25/09/03أقدمية 12 سنة 26595

G

اكلمام ازكزا

إقليم: أوسردثانوية الوحدة العداديةإقليم: كلميمعمر بن الخطاب 1693096203/09/13 18 العطاوي أحمد
التربية البدنية

03/09/13 24626Sبئر كندوز

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن طفيلإقليم: كلميمعمر بن الخطاب

ملول

1596981505/09/11 40 دحني مليكة
التربية السرية

05/09/11 20001P)انزكان )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية 2 مارس العداديةإقليم: كلميمالفضيلة

صالح

1687525904/09/12 24 اكيري حفيظة
التربية السرية

04/09/12إلتحاق بالزوج 07679

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

عمالة مقاطعات عين ثانوية الرياضيينإقليم: كلميمالوحدة

السبع الحي المحمد

15881551502/09/10 36    محمد بختى
التربية التشكيلية

02/09/10 01660

D

عين السبع 

)المقاطعة(

إقليم: الحسيمةالحسن الثانيإقليم: كلميمالوحدة 15981711805/09/11 30 نوفل الحضري
التربية الموسيقية

05/09/11 06817J)تارجيست )البلدية

إقليم: وادي الذهبثانويةالحسن الثاني العداديةإقليم: كلميمأداي 1688364104/09/12 34 الحسن ابو الخير
التكنولوجيا

04/09/12 13533J)الداخلة )البلدية

إقليم: العيونالتعاونإقليم: كلميمعمر بن الخطاب 1597919105/09/11 30 خيري عبد ا
التكنولوجيا

05/09/11 06463Z)العيون )البلدية

إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية 30 يونيوإقليم: كلميمبئر إنزران 1688310905/09/12 24 حسن السعدوي
التكنولوجيا

05/09/12 17240

N

سيدي إفني )البلدية(

الثانوية العدادية 

الحسن بن محمد 

عمالة: أكادير  إدا اعدادية ابن خلدونإقليم: سيدي افني

وتنان

1688076104/09/12 24 مليكة لميل
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 05019E)اكادير )البلدية

الثانوية العدادية 

الحسن بن محمد 

عمالة: سل المجدإقليم: سيدي افني 1692219203/09/13 18 زكرياء زهرة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25318

U

تابريكت )المقاطعة(
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م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية
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للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

الثانوية التأهيلية 

يوسف بن تاشفين

إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: سيدي افني 1240039406/09/01 82 الحسن بن سي
اللغة الفرنسية

06/09/04أقدمية 12 سنة 17248Xبونعمان

الثانوية العدادية 

آيت عبد ا

إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: سيدي افني 1284095401/01/02 64 عبد ا الزهيم
الجتماعيات

05/09/07 17248Xبونعمان

الثانوية التأهيلية 

محمد اليزيدي

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغانيإقليم: سيدي افني

ملول

1588877602/09/10 46 توفيق اسواكن
الجتماعيات

02/09/10 26646

M

انزكان )البلدية(

ملحقة إعدادية محمد 

اليزيدي  إبضر

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: سيدي افني

باها

1597336505/09/11 40 رشيد سمللي
الجتماعيات

05/09/11 05372

N

بلفاع

ملحقة إعدادية محمد  

اليزيدي  بوطروش

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: سيدي افني

باها

1588789602/09/10 44 حسن اد المهور
الرياضيات

01/10/11 05367

H

بيوكرة )البلدية(

الثانوية التأهيلية 

سيدي احساين

إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: سيدي افني 1588355702/09/10 38 اسفل مبارك
الرياضيات

05/09/12 17248Xبونعمان

الثانوية التأهيلية 

المرغيتي

إقليم: الرحامنةثانوية المسيرة العداديةإقليم: سيدي افني 1589379102/09/10 36 بشرى الرحيمي
الرياضيات

02/09/10إلتحاق بالزوج 23114Y)ابن جرير )البلدية

الثانوية العدادية 

30 يونيو

عمالة: أكادير  إدا اعدادية 20 غشتإقليم: سيدي افني

وتنان

1597983105/09/11 29 مريم سناد
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 05012X)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية 

محمد اليزيدي

إقليم: تارودانتثإ.سيدي احمد اوعمرإقليم: سيدي افني 1597491305/09/11 30 صديقي خديجة
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 21260

H

سيدي أحمد أو عمرو

ملحقة إعدادية محمد 

اليزيدي  إبضر

إقليم: كلميمتيموليإقليم: سيدي افني 1687722204/09/12 24 نوحي مصطفى
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 21919Zتمولي

ملحقة اعدادية 

المغرب العربي إمي 

عمالة: أكادير  إدا اعدادية القدسإقليم: سيدي افني

وتنان

1280631107/09/04 24 لحسن مدوش
الفيزياء والكيمياء

02/01/13 24513

U

اكادير )البلدية(

الثانوية التأهيلية 

محمد اليزيدي

إقليم: تارودانتثإ. محمد الدرفوفيإقليم: سيدي افني 1750454102/09/14 13 سعيدة بوالبرود
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 17288

R

أولد تايمة )البلدية(

الثانوية التأهيلية 

محمد اليزيدي

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المسيرة الخضراءإقليم: سيدي افني

باها

1284094401/01/02 46 محمد العمري
التربية السلمية

02/09/10 05374

R

ماسة

الثانوية التأهيلية 

محمد اليزيدي

إقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهرإقليم: سيدي افني 1693072303/09/13 28 حسن ابصور
التربية البدنية

03/09/13 26190Sزاوية سيدي الطاهر

الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. انشادنإقليم: سيدي افني

باها

15976701205/09/11 40 احمد بوتباوشت
التربية التشكيلية

05/09/11 24506Lانشادن

الثانوية العدادية 

30 يونيو

إقليم: كلميمامام مالكإقليم: سيدي افني 1597660105/09/11 30 السعيد اوشين
التربية التشكيلية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 18735

N

اسرير

الثانوية العدادية 

30 يونيو

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المسيرة الخضراءإقليم: سيدي افني

باها

15979271005/09/11 40 مريم وكريم
التكنولوجيا

05/09/11 05374

R

ماسة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الطلسإقليم: طانطانالمسيرة الخضراء 1687717904/09/12 24 علي ملودي
اللغة العربية

04/09/12 17257

G

تافراوت )البلدية(

إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: طانطانالمسيرة الخضراء 1261563604/09/02 94 نورة الكشكاش
اللغة الفرنسية

04/09/02أقدمية 12 سنة 24584

W

سيدي عابد

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزوليإقليم: طانطانالسلم

ملول

1750510702/09/14 14 رشيد العللي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 05110

D

تمسية

إقليم: صفروأبو سالم العياشيإقليم: طانطانالسلم 1686314204/09/12 34 رشيد صديقي
الجتماعيات

04/09/12 02452Pعين الشكاك

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: طانطانالمسيرة الخضراء

باها

1597327105/09/11 31 ابتسام الزعر
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوج 05370Lسيدي بيبي

ثانوية سيدي محمد المغراوي إقليم: طانطانالسلم

العدادية

إقليم: تاونات 15977841005/09/11 30 عبد المنعم بلمة
الجتماعيات

05/09/11 15932S قرية با محمد

)البلدية(

ثانوية ولي العهد 

مولي الحسن 

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي عبد ا البوشواريإقليم: طانطان

باها

16873921104/09/12 24 سعيد بوالبروض
الجتماعيات

04/09/12 25080

K

سيدي عبد ا 

البوشواري

إقليم: تارودانتثأ. محمد السادسإقليم: طانطانالمنصور الذهبي 1687400404/09/12 24 محمد منحا
الجتماعيات

04/09/12 17305J)تالوين )البلدية

ثانوية ولي العهد 

مولي الحسن 

عمالة: طنجة - الزهراءإقليم: طانطان

أصيل

1688817104/09/12 24 زكرياء البيض
الجتماعيات

04/09/12إلتحاق بالزوجة 15346E)بني مكادة )المقاطعة

محمد بن عبدالكريم 

الخطابي

عمالة مقاطعة الحي الدريسيإقليم: طانطان

الحسني

1447230105/09/07 64 عزيز كروان
الرياضيات

05/09/07 01670P الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة: أكادير  إدا اعدادية البحتريإقليم: طانطانالسلم

وتنان

1447898205/09/07 54 فضيلي علي
الرياضيات

05/09/07 24768

W

اكادير )البلدية(

إقليم: طاطااقاإقليم: طانطانالمنصور الذهبي 1597459105/09/11 40 حمزة ساعو
الرياضيات

05/09/11 16090

N

اقا )البلدية(

إقليم: آسفياحمد الطيب بنهيمةإقليم: طانطانعلل بن عبد ا 1284758107/09/05 76 هند فدواش
علوم الحياة 

والرض
07/09/05 13979

U

آسفي )البلدية(

ثانوية ولي العهد 

مولي الحسن 

إقليم: الفقيه بن ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: طانطان

صالح

1688212904/09/12 24 إسماعيل أوتوراخت
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 20127

B

سيدي عيسى بن علي

إقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهرإقليم: طانطانالمسيرة الخضراء 1685194103/09/13 18 عادل فقير
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26190Sزاوية سيدي الطاهر

إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدسإقليم: طانطانالمنصور الذهبي 1692758303/09/13 28 محمد حداوي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 18663

K

لمزوضية

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: طانطانالفتح 1692418103/09/13 18 بورزيق محمد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 03790

U

أمزميز )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البوشواريينإقليم: طانطانالفتح

ملول

1750440202/09/14 14 رفاعي عبد القادر
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26433F الدشيرة الجهادية

)البلدية(

إقليم: الخميساتتيفلتإقليم: طانطانالمسيرة الخضراء 1153447916/09/99 106 محمد حمير
التربية البدنية

01/09/09أقدمية 12 سنة 26749Z)تيفلت )البلدية

إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: طانطانالمسيرة الخضراء 1596986105/09/11 40 جميلة عزيز
التربية السرية

05/09/11 17304

H

أولد برحيل )البلدية(

إقليم: الخميساتالمير مولي رشيدإقليم: طانطانعلل بن عبد ا 15449471502/09/09 52 محسن الفرخ
التربية التشكيلية

02/09/09 11581

M

تيداس

إقليم: قلعة ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: طانطانالمنصور الذهبي

 السراغنة

15968771205/09/11 40 المهدي بكراوي
التربية التشكيلية

05/09/11 22312

B

فرايطة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -  الساقية الحمراء11

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

11

الثانوية العدادية 

عمر بن الخطاب

إقليم: صفروإعدادية الرفايفإقليم: بوجدور 1587908602/09/10 46 عبد الكريم النوايتي
اللغة العربية

02/09/10 26074

R

صفرو )البلدية(

الثانوية العدادية 

القدس

إقليم: الدريوشإع. تروكوتإقليم: بوجدور 1684695603/09/13 18 محمد البركاني
اللغة العربية

03/09/13 21552Aاتروكوت

الثانوية العدادية طه 

حسين

إقليم: طاطاالوحدةإقليم: بوجدور 1597472205/09/11 31 ابراهيم اوتمغارت
اللغة النجليزية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 21836Jاديس

الثانوية العدادية 

القدس

عمالة: الصخيرات المام الشاطبيإقليم: بوجدور

 - تمارة

1598224905/09/11 30 فاطمة الزوتني
اللغة السبانية

05/09/11 24186

N

الصخيرات )البلدية(

الثانوية العدادية طه 

حسين

إقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العداديةإقليم: بوجدور 1749857102/09/14 12 بوشعيب أمغار
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 08728Lسانية بركيك

الثانوية العدادية 

الوحدة

إقليم: تازةعقبة بن نافعإقليم: بوجدور 1750977302/09/14 12 بوزلماط عبد الوهاب
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 16675Zبني لنث

الثانوية العدادية طه 

حسين

إقليم: تطوانابن ماجةإقليم: بوجدور 16928931203/09/13 28 أبوبكر النقاري
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26396

R

بني سعيد

الثانوية العدادية 

عمر بن الخطاب

إقليم: سيدي بنورثانوية الطاووس العداديةإقليم: بوجدور 1588715102/09/10 46 عبد المجيد غزلي
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 22463

R

لعكاكشة

الثانوية العدادية 

الوحدة

عمالة مقاطعات عين لل أسماءإقليم: بوجدور

السبع الحي المحمد

1685033103/09/13 28 يونس جدار
التربية السلمية

03/09/13 01644L عين السبع

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

القدس

عمالة: مكناسصلح الدين اليوبيإقليم: بوجدور 1504370106/09/08 48 فاطمة الزهراء   امريبط
التربية السرية

06/09/08إلتحاق بالزوج 23376

H

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية 

القدس

إقليم: تازةفخر الدين الرازيإقليم: بوجدور 1284525130/09/05 56 يوسف طامس
التربية التشكيلية

30/09/10 16656

D

تازة )البلدية(

الثانوية العدادية 

القدس

إقليم: قلعة ثانوية  ابن الحجاج العداديةإقليم: بوجدور

 السراغنة

1685004503/09/13 18 عمر أبوكاض
التربية الموسيقية

03/09/13 09360Y)سيدي رحال )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: السمارةالمغرب العربي

باها

1233515106/09/01 88 عرفي المعطي
اللغة العربية

06/09/01أقدمية 12 سنة 05371

M

أيت عميرة

إقليم: جرسيفإعدادية راس لقصرإقليم: السمارةالمسيرة الخضراء 1686212404/09/12 24 محمد الوزاني
اللغة العربية

05/09/12 26716

N

راس القصر

إقليم: تارودانتثإ. محمد الدرفوفيإقليم: السمارةالمسيرة الخضراء 1240729106/09/01 106 حدوشي حميد
اللغة الفرنسية

06/09/01أقدمية 12 سنة 17288

R

أولد تايمة )البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن خلدون العداديةإقليم: السمارةالمسيرة الخضراء

صالح

1280217207/09/04 82 حندور عبد الرحيم
اللغة الفرنسية

07/09/04أقدمية 12 سنة 07678V الفقيه بن صالح

)البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن خلدون العداديةإقليم: السمارةالمسيرة الخضراء

صالح

1281296307/09/04 66 حوسني عبد الغني
اللغة الفرنسية

05/09/07 07678V الفقيه بن صالح

)البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -  الساقية الحمراء11

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي  

لسنة 2016

م. النقط

01/07/2016

نوع

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المجاهد ناضل 

الهاشمي

إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية المنصوريةإقليم: السمارة 1409375306/09/06 60 سكيكرة محمد
اللغة الفرنسية

06/09/06 23654

K

المنصورية )البلدية(

ثا العدادية ابن العربي إقليم: السمارةالحبيب حبوها

الحاتمي

إقليم: ورزازات 1686514504/09/12 34 توقبف قبال
اللغة الفرنسية

04/09/12 13517S)تازناخت )البلدية

سيدي العالم 

الدريسي

إقليم: النواصراحمد المنصور الذهبيإقليم: السمارة 1693051103/09/13 21 احميد بكور
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 25072

B

دار بوعزة )البلدية(

إقليم: كلميمطارق ابن زيادإقليم: السمارة11 يناير 1688091104/09/12 20 دفعي إبراهيم
اللغة الفرنسية

04/09/14إلتحاق بالزوجة 10660Lفاصك

إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: السمارةالمسيرة الخضراء 16869851004/09/12 34 حميد ختوف
اللغة النجليزية

04/09/12 15931

R

قرية با محمد 

)البلدية(

إقليم: الرشيديةمحمد السادسإقليم: السمارةالمغرب العربي 16862821103/09/12 24 برادعي المعطي
الجتماعيات

03/09/12 09832L)بوذنيب )البلدية

إقليم: سيدي سليمانالتضامنإقليم: السمارةالمسيرة الخضراء 1693004303/09/13 18 خالد السباعي
الجتماعيات

03/09/13 24621Lدار بلعامري

إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونةإقليم: السمارةالمغرب العربي 1686197103/09/12 24 عبد اللطيف رشيق
علوم الحياة 

والرض
03/09/12 25977

K

أولد ميمون

الثانوية العدادية إقليم: السمارةالمغرب العربي

الجــــــديـــدة

إقليم: الرحامنة 1692389503/09/13 18 محمد بوطيرة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26746

W

ابن جرير )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا اعدادية تكاديرت نعبادوإقليم: السمارةابن الهيثم

وتنان

1687592304/09/12 34 محمذ عل
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 21066Xالدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوسإقليم: السمارةالحبيب حبوها

ملول

1407919807/09/05 66 يادالحاج نادية
التربية السرية

04/11/15 05109

C

أيت ملول )البلدية(

إقليم: تنغيرثأ.سيدي بويحيىإقليم: السمارةالحبيب حبوها 1688354704/09/12 24 يوسف فراح
التكنولوجيا

04/09/12 13499Xسوق الخميس دادس

عمالة: أكادير  إدا اعدادية النبعاثإقليم: العيونالخنساء

وتنان

886491116/09/87 124 السعدية   اجمايم
اللغة العربية

16/09/97أقدمية 12 سنة 24985

G

اكادير )البلدية(

إقليم: الناضوراعدادية أنوالإقليم: العيونالشاطىء 1687074104/09/12 24 يونس الشاوي
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 24974V)العروي )البلدية

إقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارتإقليم: العيون25 مارس 1597633405/09/11 30 طارق مور
اللغة الفرنسية

05/09/11 25057

K

تزارت

إقليم: إفراناعدادية الملإقليم: العيونالرازي 1684714604/09/13 18 زهير محروك
اللغة الفرنسية

04/09/13إلتحاق بالزوجة 25260Fتيزكيت

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشتوكيإقليم: العيونجمال الدين الفغاني

باها

15045671005/09/08 58 محمد الحمادي
الجتماعيات

05/09/08 22827L)بيوكرة )البلدية
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المديرية القليمية 

الصلية
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جماعة التعيين

عمالة: فاسابن عشيرإقليم: العيون25 مارس 1692912303/09/13 28 نور الدين اجحيلل
الجتماعيات

03/09/13 22747Z)زواغة )المقاطعة

إقليم: خريبكةالمام  الشافعيإقليم: العيونجمال الدين الفغاني 59276616/09/94 126 محمد   غزال
الرياضيات

16/09/94أقدمية 20 سنة 12255Vبني يخلف

نواة الثانوي 

العدادي -م 

عمالة: سلماء العينينإقليم: العيون 1505095405/09/08 28 لمساق عز الدين
الرياضيات

03/09/13 26071

M

بطانة )المقاطعة(

إقليم: برشيدالثانوية العدادية الشاطئإقليم: العيونجمال الدين الفغاني 1447953105/09/07 36 كريمة داودي
علوم الحياة 

والرض
01/09/10 22355Y سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

إقليم: تارودانتثإ.ايكليإقليم: العيونأنوال 16921071003/09/13 28 حماد ايت ايدار
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 24672Sاكلي

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: العيونالشاطىء

ا بن حساين

إقليم: الحوز 1692388803/09/13 28 مصطفى بومزوغ
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 18671

U

تمصلوحت

إقليم: سيدي بنورثانوية أولد عمران التأهيليةإقليم: العيونالشاطىء 1692856103/09/13 28 محمد عكرود
علوم الحياة 

والرض
04/09/13 08722Eأولد عمران

عمالة: الصخيرات محمدبن زاكورإقليم: العيونالحسن الول

 - تمارة

297498116/09/86 148 عبد ا   أصيل
الفيزياء والكيمياء

16/09/86أقدمية 20 سنة 01302P)تمارة )البلدية

إقليم: تاوريرتعلل بن عبد ا العداديةإقليم: العيون25 مارس 1684770204/09/13 18 عبدا بوتزرزايت
الفيزياء والكيمياء

04/09/13 04661

R

تاوريرت )البلدية(

إقليم: القنيطرةوادي الدهبإقليم: العيونعلل بن عبد ا 1280955107/09/04 72 مليكة  بوح
التربية السلمية

07/09/04أقدمية 12 سنة 11170

R

القنيطرة )البلدية(

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: العيونالشاطىء

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

331042816/09/88 46 ألعبي جمال
التربية البدنية

02/09/10 23623

B

سوق السبت أولد 

النمة )البلدية(

إقليم: الصويرةاعدادية محمد عزيز الحبابيإقليم: العيونطارق بن زياد 90346316/09/95 112 رشيد    قشاش
التربية التشكيلية

16/09/95أقدمية 20 سنة 24215Vتدزي

إقليم: العرائشثانوية الوفاء العداديةإقليم: العيونعلل بن عبد ا 1589345102/09/10 38 وليد البنض
التربية الموسيقية

06/09/10إلتحاق بالزوجة 22610A)العرائش )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية  إبن بطوطة العداديةإقليم: العيون25 مارس

 السراغنة

1045166116/09/96 46 محمد السكوري
التكنولوجيا

14/09/10 25451

N

تمللت )البلدية(

إقليم: الناضوراصباننإقليم: طرفايةابن تومرت 1589202102/09/10 36 ميسي كوثر
اللغة العربية

02/09/10 23914T)الناضور )البلدية

إقليم: بولمانسيدي بوطيبإقليم: طرفايةصلح الدين اليوبي 15982191005/09/11 40 كوثر بن القاضي
اللغة السبانية

04/09/12 08049Yسيدي بوطيب

إقليم: فحص - يوسف بن تاشفينإقليم: طرفايةصلح الدين اليوبي

انجرة

1686958204/09/12 24 محموح مسلم
الجتماعيات

04/09/12 25973Fأنجرة
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: تارودانتثإ. اصادصإقليم: طرفايةابن تومرت 1688419904/09/12 34 محمد تفسوت
الرياضيات

04/09/12 26302

N

اصادص

إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: طرفايةابن تومرت 1684773303/09/13 28 مصطفى قطاس
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 16665

N

واد امليل )البلدية(

عمالة مقاطعات ابن ابن المعتزإقليم: طرفايةصلح الدين اليوبي

مسيك

1687519204/09/12 28  بوشعيب قسيم
الفيزياء والكيمياء

04/09/12إلتحاق بالزوجة 01863Z)سباتة )المقاطعة

إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني مسكينإقليم: طرفايةابن تومرت 1685932104/09/12 24 عبد الحق الفقير
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 26585

W

البروج )البلدية(
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01/07/2016
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الطلب

تاريخ

التوظيف
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12

ثانوية الوحدة 

العدادية

إقليم: تازةبني فراسنإقليم: أوسرد 1688060304/09/12 24 محمد برعيش
اللغة العربية

04/09/12 16676Aبني فراسن

ثانوية الرازي 

العدادية

إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: وادي الذهب 1278328507/09/04 38 فاطمة الطويل
اللغة العربية

02/09/10إلتحاق بالزوج 17248Xبونعمان

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيرونيإقليم: وادي الذهبالفرابي

ملول

15975591105/09/11 30 ابراهبم أوتسلمت
اللغة العربية

05/09/11 24240X)القليعة )البلدية

إقليم: الناضورالمسيرةإقليم: وادي الذهبابن طفيل 1684696203/09/13 28 محمد حدوشي
اللغة العربية

03/09/13 12731

M

الناضور )البلدية(

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية

إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: وادي الذهب 1692791204/09/13 28 مشكور هشام
اللغة العربية

04/09/13 18480Lتنانت

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية

إقليم: تنغيرثأ.عبد ا بن حساينإقليم: وادي الذهب 1692013603/09/13 18 منتصر محمد
اللغة العربية

03/09/13 13518Tتغزوت نايت عطى

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: وادي الذهبالفرابي

باها

1597016605/09/11 40 محمد بن المودن
اللغة الفرنسية

05/09/11 05371

M

أيت عميرة

إقليم: ميدلتابي سليم العياشيإقليم: وادي الذهبابن طفيل 1598073105/09/11 40 حنان أمزيان
اللغة الفرنسية

05/09/11 09838T)الريش )البلدية

عمالة: أكادير  إدا اعدادية الرياضإقليم: وادي الذهبالفرابي

وتنان

1598079105/09/11 40 محمد بولفاف
اللغة الفرنسية

05/09/11 24770Yامسوان

إقليم: ميدلتابي سليم العياشيإقليم: وادي الذهبابن طفيل 1598084105/09/11 40 عبد السلم الحسوني
اللغة الفرنسية

05/09/11 09838T)الريش )البلدية

إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: وادي الذهبابن طفيل 1688103404/09/12 24 الحسن محزوم
اللغة الفرنسية

04/09/12 17292Vسيدي موسى الحمري

إقليم: الدريوشاعدادية اولد امغارإقليم: وادي الذهبالفرابي 15977151305/09/11 30 مصطفى شباني
اللغة النجليزية

05/09/11 26289Zاولد امغار

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلسإقليم: وادي الذهبالفرابي

ملول

15982291105/09/11 40 علي بونوا
اللغة السبانية

05/09/11 22700Y)انزكان )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية

إقليم: الجديدةثانوية الفرابي العداديةإقليم: وادي الذهب 1685812204/09/12 24 يونس الدادسي
الجتماعيات

04/09/12 23942Yلغديرة

ثانوية النصر 

العدادية

إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: وادي الذهب 16871721004/09/12 24 حسن ايت بلعيد
الرياضيات

04/09/12 03790

U

أمزميز )البلدية(

ثانوية النصر 

العدادية

إقليم: تارودانتالنواة العدادية تاشتولتإقليم: وادي الذهب 16872111204/09/12 24 محمد سرسري
الرياضيات

04/09/12 18208

R

توغمرت

ثانويةالحسن الثاني 

العدادية

عمالة: مكناسعثمان بن عفانإقليم: وادي الذهب 1407850507/09/05 76 عبد الكريم الجيري
علوم الحياة 

والرض
07/09/05 03940

G

ويسلن )البلدية(
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إقليم: الفقيه بن ثانوية 2 مارس العداديةإقليم: وادي الذهبابن طفيل

صالح

1687555104/09/12 24 كمال نعوم
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 07679

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

عمالة: سلرضى السلويإقليم: وادي الذهبالفرابي 1691907103/09/13 28 محمد ديامي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 24608X)حصين )المقاطعة

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية

عمالة: سلالمام مالكإقليم: وادي الذهب 890522116/09/88 84 فتيحة زروقي
التربية السلمية

15/09/04إلتحاق بالزوج 01289A)حصين )المقاطعة

عمالة: الرباطالشهيد علل بن احمد إميكإقليم: وادي الذهبابن طفيل 1597568205/09/11 30 عبد الله بن عامر
التربية السلمية

05/09/11 01110F يعقوب المنصور

)المقاطعة(

إقليم: تاوناتثانوية أنوال العداديةإقليم: وادي الذهبابن طفيل 15986141405/09/11 30 عبد الله العبد
التربية البدنية

05/09/11 15947

H

طهر السوق )البلدية(

ثانويةالحسن الثاني 

العدادية

عمالة: الرباطالمام البخاريإقليم: وادي الذهب 15043661305/09/08 48 المسعودي فاطمة الزهراء
التربية السرية

05/09/11إلتحاق بالزوج 01086E أكدال الرياض

)المقاطعة(

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية

إقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوالإقليم: وادي الذهب 15981841105/09/11 30 المجدوبي محسن
التربية الموسيقية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 25983Sاولد نوال

ثانويةالحسن الثاني 

العدادية

إقليم: ورزازات ثإ ع الغزاليإقليم: وادي الذهب 1597134105/09/11 40 عبدالعزيز الغازي
المعلوميات

05/09/11 13493

R

ورزازات )البلدية(

ثانوية النصر 

العدادية

إقليم: إفرانالحسن الثانيإقليم: وادي الذهب 15971331605/09/11 30 عبد الرحيم البيرماني
المعلوميات

05/09/11إلتحاق بالزوجة 10788Aعين اللوح
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