
مادة التعيينأكاديمية التعيينرقم البطاقة الوطنيةالتخصصاالسم والنسبت.ر

الترجمةالشرقFG8931الترجمةوفاء عبداوي1

الترجمةسوس ماسةEE452101الترجمةبدر عدو2

الترجمةطنجة تطوان الحسيمةCD85824الترجمةليلى عطواني3

الترجمةطنجة تطوان الحسيمةCD341171الترجمةمحمد ياسين عطواني4

الترجمةبني مالل خنيفرةH457085الترجمةمعاد دهيبة5

الترجمةفاس بوملانZT85176الترجمةسلوى البغدادي6

الترجمةمراكش آسفيY358672الترجمةكوثر الهاشمي العلوي7

الترجمةسوس ماسةJ378426الترجمةسليمان البكاس ي8

الترجمةدرعة تافياللتUD352الترجمةسارة العماري9

الرياضياتدرعة تافياللتUC140126الرياضياتسفيان   بن طالب10

الرياضياتسوس ماسةJB441107الرياضياتالحسن بوضير11

الرياضياتالشرقK466896الرياضياتمحمد أنس بوليفة12

الرياضياتدرعة تافياللتGM147231الرياضياتعبد الرحيم الدامج13

الرياضياتطنجة تطوان الحسيمةGM105045الرياضياتالناجي البوشتوي14

الرياضياتالداخلة وادي الذهبG536615الرياضيات ادريس ي عبد اللطيف15

الرياضياتسوس ماسةJB380357الرياضياتمليكة ايجوك16

الرياضياتطنجة تطوان الحسيمةGM104081الرياضياترفيق كركري17

الرياضياتدرعة تافياللتM540772الرياضياتوائل خطاط18

الرياضياتمراكش آسفيID5458الرياضياتمحمد محب19

الرياضياتدرعة تافياللتJA115961الرياضياتاحمد اوتركى20

الرياضياتبني مالل خنيفرةGB182790الرياضيات زمري ايوب21

الفيزياء و الكيمياءدرعة تافياللتPA200502الفيزياءمحمد اللوز22

الفيزياء و الكيمياءسوس ماسةMC232651الفيزياءخالد حاتم23

الفيزياء و الكيمياءمراكش آسفيY369658الفيزياءلبنى بوركيك24

الفيزياء و الكيمياءطنجة تطوان الحسيمةBH381742الفيزياءياسين ناهض25

الفيزياء و الكيمياءالشرقCN13552الفيزياءتوفيق شركي26

2019تعيينات أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية الذين لم يجتازوا بنجاح مباراة التبريز لسنة 
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الفيزياء و الكيمياءفاس بوملانCD504887الفيزياءعبد الحق الدقون27

الفيزياء و الكيمياءبني مالل خنيفرةH581340الفيزياءيوسف حماني28

الفيزياء و الكيمياءدرعة تافياللتZG102750الفيزياءفؤاد شكود29

اللغة الفرنسيةطنجة تطوان الحسيمةCD378750الفرنسيةكنزة داكي30

اللغة الفرنسيةمراكش آسفيEE537531الفرنسيةفردوس البخوش ي31

اللغة الفرنسيةطنجة تطوان الحسيمةD985548الفرنسيةعمر الفتحي32

اللغة الفرنسيةبني مالل خنيفرةEE211372الفرنسيةعادل الجوهري33

اللغة الفرنسيةالشرقD634932الفرنسيةايمان لهميل34

اللغة الفرنسيةالشرقFC47202الفرنسيةهند مكاوي35

اللغة الفرنسيةطنجة تطوان الحسيمةD794624الفرنسيةفايزة تباع36

اللغة الفرنسيةكلميم واد نونJE251532اقتصادالعربي ايت امغار37

اللغة الفرنسيةطنجة تطوان الحسيمةK471432اقتصادزينب بنعالل38

اللغة الفرنسيةسوس ماسةQ303760اقتصادسارة بنعطي39

اللغة الفرنسيةدرعة تافياللتV309970اقتصاديونس بوازداي40

اللغة الفرنسيةالعيون الساقية الحمراءJA112354اقتصادمحمد بوزكض41

اللغة الفرنسيةمراكش آسفيJB398443اقتصادشروق الحفيان42

اللغة الفرنسيةطنجة تطوان الحسيمةBK266062اقتصادحفصة فخص ي43

اللغة الفرنسيةسوس ماسةJ473452اقتصادعائشة حسني44

اللغة الفرنسيةالرباط سال القنيطرةJ478686اقتصادإلهام إباريون45

اللغة الفرنسيةدرعة تافياللتEE524635اقتصادأنس خازي46

اللغة الفرنسيةالداخلة وادي الذهبBB67884  اقتصادمحمد نصيف47

اللغة الفرنسيةمراكش آسفيBK365602اقتصادصفاء تيسري48

اللغة الفرنسيةالدارالبيضاء سطاتEE496978اقتصادسريا زعراوي49

اللغة الفرنسيةسوس ماسةJB 469129تدبيرصفية شاعري50

اللغة الفرنسيةالشرقF 428087تدبيرإكرام جلول51

اللغة الفرنسيةالشرقF 443839تدبيرشيماء وشاني52
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اللغة الفرنسيةدرعة تافياللتBJ 411684تدبيرالياس الطباري53

املعلومياتدرعة تافياللتEE604195املعلومياتاحمد اوتيل54

املعلومياتسوس ماسةJB336369املعلومياتمحمد بعمي55

املعلومياتدرعة تافياللتG544622املعلومياتيوسف داغوج56

املعلومياتدرعة تافياللتCD107805املعلومياتامين السامري57

املعلومياتمراكش آسفيIB195842املعلومياتمحمد امين زياد58

الرياضياتدرعة تافياللتEE458066هندسة كهربائيةكريم العسري59

الرياضياتبني مالل خنيفرةID38804هندسة كهربائيةجواد الهبازي60

الرياضياتبني مالل خنيفرةQ269588هندسة كهربائيةنبيل سامي61

الرياضياتطنجة تطوان الحسيمةW316479هندسة كهربائيةمحمد بحري62

الرياضياتسوس ماسةTA104965هندسة كهربائيةمحمد إساوي63

الرياضياتالشرقCD399309هندسة كهربائيةعماد الزاوي64

الرياضياتكلميم واد نونQ305223هندسة كهربائيةعصام بيدان65

الرياضياتالداخلة وادي الذهبEE478416هندسة كهربائيةأنس بوالزيت66

الرياضياتدرعة تافياللتWA193796هندسة كهربائيةعبد املغيث فتح الخير67

الرياضياتدرعة تافياللتIA108031هندسة ميكانيكيةربيع حسني68

الرياضياتالعيون الساقية الحمراءW323137هندسة ميكانيكيةعبد اللطيف الحناوي69

الرياضياتالشرقD822752هندسة ميكانيكيةأمينة بوراس70

الرياضياتبني مالل خنيفرةUC117247هندسة ميكانيكيةاملهدي زين العابدين71

الرياضياتكلميم واد نونJA157462هندسة ميكانيكيةمريم مسكي72

الرياضياتدرعة تافياللتVA95008هندسة ميكانيكيةأمين قابوش73

اني74 الرياضياتفاس بوملانCD530816هندسة ميكانيكيةغزالن القرو

الرياضياتالداخلة وادي الذهبZ467686هندسة ميكانيكيةمحمد بنموس ى75
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