نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1178061

خبازي حميد

إقليم :بنسليمان

بوزنيقة (البلدية)

الثانوية العدادية بوزنيقة

اللغة العربية

2

100

06/09/00

306200

غانمي محمد

إقليم :بنسليمان

المنصورية (البلدية)

الثانوية العدادية المنصورية

اللغة العربية

1

50

21/09/87

1750162

محمد سلهامي

إقليم :بنسليمان

اولد علي الطوالع

الثانوية العدادية عمرو بن محمد بن علي

اللغة العربية

5

28

02/09/14

1277367

لطيفة الغزواني

إقليم :بنسليمان

بوزنيقة (البلدية)

الثانوية العدادية بوزنيقة

اللغة العربية

1

24

07/09/04

1050494

سناء بكاش

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية زياد

اللغة الفرنسية

1

110

16/09/97

1182307

ادريس المحفوظ

إقليم :بنسليمان

بوزنيقة (البلدية)

الثانوية التأهيلية السلم

اللغة الفرنسية

1

40

19/10/00

1307033

عبد الصمد الغدويني

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية زياد

اللغة الفرنسية

1

24

05/09/03

1688097

نوفل المكوي

إقليم :بنسليمان

الشراط

الثانوية العدادية حمان الفطواكي

اللغة الفرنسية

1

22

04/09/12

1755432

حسناء الجاوي

إقليم :بنسليمان

بوزنيقة (البلدية)

الثانوية العدادية ماء العينين

اللغة الفرنسية

1

12

إلتحاق بالزوج

02/09/15

1750637

سميرة مخلص

إقليم :بنسليمان

فضالت

الثانوية العدادية علي بن الجيللي الوهابي

اللغة الفرنسية

1

6

إلتحاق بالزوج

02/09/14

1283686

عطرش فوزية

إقليم :بنسليمان

عين تيزغة

الثانوية العدادية ولي العهد مولي الحسن

الجتماعيات

1

56

01/01/05

1544300

رفيق عبد المالك

إقليم :بنسليمان

المنصورية (البلدية)

الثانوية العدادية المنصورية

الجتماعيات

5

48

02/09/09

1908268

حسن الهرموشي

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية للمريم

الجتماعيات

1

6

1545459

محمــد رشيــد

إقليم :بنسليمان

بوزنيقة (البلدية)

الثانوية العدادية بوزنيقة

الرياضيات

1

40

02/09/09

1750859

سهام عز الدين

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية محمد السادس

الرياضيات

2

28

02/09/14

1750860

أفقير مريم

إقليم :بنسليمان

المنصورية (البلدية)

الثانوية التأهيلية المنصورية

الرياضيات

4

18

03/09/14

1755493

فاطمة خمجت

إقليم :بنسليمان

بوزنيقة (البلدية)

الثانوية العدادية بوزنيقة

الرياضيات

1

12

210525

عبد ا البقالي

إقليم :بنسليمان

بوزنيقة (البلدية)

الثانوية العدادية ماء العينين

علوم الحياة والرض

1

162

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوجة

إلتحاق بالزوج

01/01/17

02/09/15
17/09/84
1

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1178879

محمد ياسين

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين

علوم الحياة والرض

3

52

06/09/00

1124306

المصطفى الهشومي

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية محمد السادس

الفيزياء والكيمياء

2

100

16/09/98

1239953

محمد محساني

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية زياد

الفيزياء والكيمياء

1

94

06/09/01

1544770

الزراري عبد اللطيف

إقليم :بنسليمان

بوزنيقة (البلدية)

الثانوية العدادية بوزنيقة

الفيزياء والكيمياء

1

58

02/09/09

1409039

زروال ادريس

إقليم :بنسليمان

بوزنيقة (البلدية)

الثانوية التأهيلية السلم

الفيزياء والكيمياء

3

40

16/10/06

1597575

محمد العماري

إقليم :بنسليمان

اولد علي الطوالع

الثانوية العدادية عمرو بن محمد بن علي

التربية السلمية

1

28

05/09/11

1750066

حمزة رتنان

إقليم :بنسليمان

فضالت

الثانوية العدادية علي بن الجيللي الوهابي

التربية السلمية

1

28

02/09/14

1588238

حفيان رضوان

إقليم :بنسليمان

بوزنيقة (البلدية)

الثانوية العدادية ماء العينين

التربية البدنية

1

36

02/09/10

1308714

توفيق شرنان

إقليم :بنسليمان

بوزنيقة (البلدية)

الثانوية العدادية بوزنيقة

التربية البدنية

1

20

897634

سكينة عصري

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية محمد السادس

التربية السرية

1

122

17/09/90

1261153

رشيدة ابوهام

إقليم :بنسليمان

الشراط

الثانوية العدادية حمان الفطواكي

التربية السرية

8

78

04/09/02

364330

نورالدين العسري

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية محمد السادس

التربية التشكيلية

1

124

16/09/89

55288

عبد الرزاق اودغوغ

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين

التربية التشكيلية

1

56

16/09/94

1684966

يونس البوعزاوي

إقليم :بنسليمان

بوزنيقة (البلدية)

الثانوية التأهيلية السلم

التربية التشكيلية

1

24

03/09/13

1285401

يونس لغويبي

إقليم :بنسليمان

بوزنيقة (البلدية)

الثانوية التأهيلية السلم

التربية الموسيقية

3

50

07/09/05

1589343

الشرقاوي كنزة

إقليم :بنسليمان

المنصورية (البلدية)

الثانوية العدادية المنصورية

التربية الموسيقية

2

42

02/09/10

1598723

زكرياء زغيدة

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية زياد

التربية الموسيقية

1

36

05/09/11

إقليم :بنسليمان

بوزنيقة (البلدية)

الثانوية العدادية بوزنيقة

المعلوميات

2

52

05/09/08

1505643

باحجو إلهام

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوجة

05/09/03

2

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1545442

السامي فاطمة

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية زياد

المعلوميات

1

36

1448140

الجيللي الشعبي

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية الفلين

التكنولوجيا

1

70

05/09/07

1233584

الرقيبي سعيد

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين

التكنولوجيا

1

66

17/09/01

1688333

امحمد بوقباب

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية للمريم

التكنولوجيا

2

40

04/09/12

1688369

يونس فلح

إقليم :بنسليمان

بوزنيقة (البلدية)

الثانوية العدادية بوزنيقة

التكنولوجيا

1

40

04/09/12

1688283

غاربي محمد

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين

التكنولوجيا

1

30

04/09/12

1688338

فتحي نبيل

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية محمد السادس

التكنولوجيا

1

30

04/09/12

1597915

مريم حلبي

إقليم :بنسليمان

بنسليمان (البلدية)

الثانوية العدادية زياد

التكنولوجيا

4

18

05/09/11

عز الدين الدهان

إقليم :برشيد

السوالم-الطريفية

الثانوية العدادية الساحل أولد حريز

اللغة العربية

1

70

16/09/94

1589008

نجاة حجاج

إقليم :برشيد

حد السوالم (البلدية)

الثانوية العدادية المنصور الذهبي

اللغة العربية

1

42

02/09/10

1687325

عبد الحق بوحمامي

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية زينب النفزاوية

اللغة العربية

1

22

04/09/12

1597261

عادل غفور

إقليم :برشيد

الدروة (البلدية)

الثانوية العدادية جنان الدروة

اللغة الفرنسية

1

40

05/09/11

1692718

عبد الوهاب الخضري

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية زينب النفزاوية

اللغة الفرنسية

1

34

03/09/13

1750876

أوسامة الزهراوي

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية زينب النفزاوية

اللغة الفرنسية

1

28

02/09/14

90098

عبد الله بيسوفة

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية بن خلدون

اللغة الفرنسية

1

22

16/09/95

1754770

مريم زاعا

إقليم :برشيد

حد السوالم (البلدية)

الثانوية العدادية المنصور الذهبي

اللغة الفرنسية

1

22

02/09/15

1544590

مخلص عادل

إقليم :برشيد

سيدي رحال الشاطئ (البلدية)

الثانوية العدادية الشاطئ

اللغة الفرنسية

1

12

02/09/09

1685899

المصطفى البغدادي

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية للمريم

اللغة الفرنسية

3

12

04/09/12

55524

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوج

02/09/09

3

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1754746

إيمان عريف

إقليم :برشيد

الدروة (البلدية)

الثانوية العدادية اولد زيان

اللغة الفرنسية

1

12

1504395

بحافيظ سعيد

إقليم :برشيد

حد السوالم (البلدية)

الثانوية العدادية المنصور الذهبي

الجتماعيات

1

36

05/09/08

1685840

الشعيبية السحنوني

إقليم :برشيد

حد السوالم (البلدية)

الثانوية العدادية السوالم

الجتماعيات

1

36

04/09/12

1685844

هشام وردي

إقليم :برشيد

حد السوالم (البلدية)

الثانوية العدادية السوالم

الجتماعيات

1

28

04/09/12

1545138

صفاء حماني

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية زينب النفزاوية

الجتماعيات

1

12

02/09/09

1755719

برة محمد

إقليم :برشيد

الدروة (البلدية)

الثانوية العدادية اولد زيان

الجتماعيات

2

12

02/09/15

1408415

رشيد بنشيخ

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية زينب النفزاوية

الرياضيات

1

50

06/09/06

1685847

البراهيمي عبدالجليل

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية زينب النفزاوية

الرياضيات

1

28

04/09/12

1686543

أيوب مروان

إقليم :برشيد

سيدي رحال الشاطئ (البلدية)

الثانوية العدادية الشاطئ

الرياضيات

1

26

04/09/12

1685237

منى بن الزهرة

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية بن خلدون

الرياضيات

1

24

03/09/13

1754709

قاسم عروج

إقليم :برشيد

السوالم-الطريفية

الثانوية العدادية الساحل أولد حريز

الرياضيات

4

22

02/09/15

1749866

محمد لعروسي

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية بن خلدون

الرياضيات

3

18

02/09/14

1749868

ايت حمو عبد الرحيم

إقليم :برشيد

السوالم-الطريفية

الثانوية العدادية الساحل أولد حريز

الرياضيات

4

18

02/09/14

1755359

فتيحة عزيز

إقليم :برشيد

حد السوالم (البلدية)

الثانوية العدادية المنصور الذهبي

الرياضيات

3

13

1685230

تزاريني مليكة

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية زينب النفزاوية

الرياضيات

1

12

1687452

وفاء السعدي

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية للمريم

الرياضيات

1

12

1754702

زينب عشوبة

إقليم :برشيد

سيدي رحال الشاطئ (البلدية)

الثانوية العدادية الشاطئ

الرياضيات

1

12

1755183

احبلة صليحة

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية الزرقطوني

الرياضيات

1

12

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوج

02/09/15

02/09/15
03/09/13

إلتحاق بالزوج

04/09/12
02/09/15

إلتحاق بالزوج

02/09/15
4

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1596965

رياس المصطفى

إقليم :برشيد

سيدي رحال الشاطئ (البلدية)

الثانوية العدادية الشاطئ

الفيزياء والكيمياء

1

46

05/09/11

1597344

حسناء بن يونس

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية بن خلدون

الفيزياء والكيمياء

1

42

05/09/11

1597355

الزروقي هشام

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية الشهيد المكي

الفيزياء والكيمياء

1

42

05/09/11

1447136

غنامي عديل

إقليم :برشيد

حد السوالم (البلدية)

الثانوية العدادية السوالم

الفيزياء والكيمياء

1

40

05/09/07

1447120

بوشرى ادم

إقليم :برشيد

اولد عبو (البلدية)

الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز

الفيزياء والكيمياء

1

36

05/09/07

1505617

رشيد فهــــــيــــــم

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية للمريم

الفيزياء والكيمياء

1

34

05/09/08

1598713

ياسين بطال

إقليم :برشيد

حد السوالم (البلدية)

الثانوية العدادية المنصور الذهبي

الفيزياء والكيمياء

2

32

05/09/11

1685931

البختي جواد

إقليم :برشيد

حد السوالم (البلدية)

الثانوية التأهيلية اولد حريز الغربية

الفيزياء والكيمياء

3

30

04/09/12

1597957

لعطور عبد الرزاق

إقليم :برشيد

لمباركيين

الثانوية العدادية لمباركيين

الفيزياء والكيمياء

2

22

05/09/11

1755372

نزهة أسوس

إقليم :برشيد

السوالم-الطريفية

الثانوية العدادية الساحل أولد حريز

الفيزياء والكيمياء

4

22

02/09/15

1755535

الخلفي كريمة

إقليم :برشيد

لغنيميين

الثانوية العدادية ابن سينا

الفيزياء والكيمياء

1

12

إلتحاق بالزوج

02/09/15

1409211

خدوج رضا

إقليم :برشيد

الدروة (البلدية)

الثانوية العدادية الدروة

التربية السلمية

1

44

إلتحاق بالزوج

06/09/06

1719436

رشيد الزيات

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية زينب النفزاوية

التربية السلمية

1

30

03/09/13

1175766

انوار مومن

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية بن خلدون

التربية البدنية

1

72

06/09/00

1178931

السرحاني عبدالحق

إقليم :برشيد

الكارة (البلدية)

الثانوية العدادية الساقية الحمراء

التربية البدنية

2

58

11/09/00

1409241

عبد الغني ايت تزالين

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية زينب النفزاوية

التربية الموسيقية

1

28

06/09/06

1280632

محمد صدوق

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية الشهيد المكي

المعلوميات

1

80

1544399

رشيد بوصوف

إقليم :برشيد

حد السوالم (البلدية)

الثانوية العدادية المنصور الذهبي

المعلوميات

1

58

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوجة

17/09/04
02/09/09
5

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

السم و النسب

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات
المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1588142

منير ناصح

إقليم :برشيد

الدروة (البلدية)

الثانوية العدادية جنان الدروة

المعلوميات

1

42

1688267

غزلن سايح

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية الزرقطوني

المعلوميات

4

30

1688466

بوبكر حمزي

إقليم :برشيد

برشيد (البلدية)

الثانوية العدادية بن خلدون

المعلوميات

2

30

04/09/12

1153346

رضوان فتحي

إقليم :برشيد

حد السوالم (البلدية)

الثانوية العدادية المنصور الذهبي

التكنولوجيا

1

112

16/09/99

1688312

بناجي سكينة

إقليم :برشيد

الكارة (البلدية)

الثانوية العدادية ابن الخطيب

التكنولوجيا

1

40

04/09/12

1688370

ع الحكيم صابر

إقليم :برشيد

الدروة (البلدية)

الثانوية العدادية الدروة

التكنولوجيا

8

30

04/09/12

1755233

خولة التادلي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

ابن حبوس

اللغة العربية

3

22

02/09/15

772889

آمال بلبشير

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

غاندي

اللغة الفرنسية

1

130

16/09/92

772933

بكار جنان

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

أنفا (المقاطعة)

البيروني

اللغة الفرنسية

2

130

16/09/92

340238

البري محمد

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

سيدي بليوط (المقاطعة)

أم ايمن

اللغة الفرنسية

1

116

16/09/88

890786

إهري نادية

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

سيبويه

اللغة الفرنسية

1

54

16/09/88

1277873

رقية وزراغ

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

سيبويه

اللغة الفرنسية

1

42

07/09/04

1692723

مريم اجليجا

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

النصر

اللغة الفرنسية

4

34

03/09/13

02/09/10
إلتحاق بالزوج

04/09/12

1587748

ايمان الجزولي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

سيدي بليوط (المقاطعة)

مولي يوسف

اللغة الفرنسية

3

30

إلتحاق بالزوج

02/09/10

1684833

رفيع نادية

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

سيدي بليوط (المقاطعة)

حليمة

اللغة الفرنسية

1

12

إلتحاق بالزوج

03/09/13

1692824

مريم لجفار

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

فاطمة اعزير النجد

الجتماعيات

1

34

03/09/13

1685846

زهير اسماعيل

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

ابن حبوس

الجتماعيات

1

30

04/09/12

1750576

العجيلي جميل

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

أنفا (المقاطعة)

انفا

الجتماعيات

1

18

02/09/14

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

6

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1755333

عبدالرحمان الساقي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

خديجة أم المؤمنين

الجتماعيات

1

12

02/09/15

344898

شهين فؤاد

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

أنفا (المقاطعة)

عبد الرحمان بن عوف

الرياضيات

3

134

16/09/88

1153169

سععيد كامل

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

فاطمة اعزير النجد

الرياضيات

2

24

16/09/99

1749983

داكلي حميدة

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

غاندي

الرياضيات

2

19

إلتحاق بالزوج

02/09/14

1750346

امال هكاوي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

النصر

الرياضيات

1

19

إلتحاق بالزوج

02/09/14

1749999

حنان سحنون

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

سيبويه

الرياضيات

2

18

إلتحاق بالزوج

02/09/14

1754024

زينون منير

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

بدر

الرياضيات

3

13

إلتحاق بالزوجة

02/09/15

1693028

اميمة العثماني

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

سيدي بليوط (المقاطعة)

الزرقطوني

الرياضيات

2

12

1692890

لعزيزة مولو

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

 2مارس

الرياضيات

4

6

1754368

مروان رايس

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

أنفا (المقاطعة)

انفا

علوم الحياة والرض

1

22

1750658

ابتسام زكرياء

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

خديجة أم المؤمنين

علوم الحياة والرض

1

18

1750662

احمدا عمر

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

سيدي بليوط (المقاطعة)

الزرقطوني

علوم الحياة والرض

9

18

05/09/14

1750675

محمد الشعرة

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

فاطمة اعزير النجد

علوم الحياة والرض

3

18

02/09/14

1692391

العضراوي رضوان

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

 2مارس

علوم الحياة والرض

4

16

1447130

عبد الرحيم داكر ا

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

أنفا (المقاطعة)

البيروني

الفيزياء والكيمياء

1

28

1758475

مريم حابا

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

 2مارس

التربية السلمية

2

6

1280513

كريمة لقميحي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

سيدي بليوط (المقاطعة)

الزرقطوني

التربية السرية

1

48

1279629

سلوى كسيورة

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

النصر

التربية السرية

1

36

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

03/09/13
إلتحاق بالزوج

03/09/13
02/09/15

إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوجة

02/09/14

03/09/13
05/09/07

إلتحاق بالزوج

02/09/16
07/09/04

إلتحاق بالزوج

27/09/04
7

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1280708

امان زعاق

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

 2مارس

التربية السرية

1

36

1446872

محمد أمين بالحاج

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

ابن حبوس

التربية التشكيلية

2

18

05/09/07

1409275

فاطمة الزهراء مونير

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

بدر

التربية الموسيقية

2

66

06/09/06

1448126

فاطمةالزهراء مزاط

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

ابن حبوس

المعلوميات

1

66

05/09/07

1505703

صلح أمين

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

 2مارس

المعلوميات

1

64

05/09/08

1505702

وفاء صبير

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

النصر

المعلوميات

3

54

05/09/08

1597987

عبد ا أمحارش

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

المعاريف (المقاطعة)

خديجة أم المؤمنين

المعلوميات

7

36

375625

مصطفى متقدم

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

سيدي بليوط (المقاطعة)

حليمة

التكنولوجيا

7

102

17/09/90

210895

المصطفى زينان

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

الفداء (المقاطعة)

الثانوية العدادية زينب النفزاوية

اللغة العربية

1

162

16/09/82

1280426

عمر جناحي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

الفداء (المقاطعة)

الثانوية العدادية المام علي

اللغة النجليزية

4

78

07/09/04

إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوجة

07/09/04

06/10/11

1692936

إيمان كريمة

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

مرس السلطان (المقاطعة)

الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين

اللغة النجليزية

1

24

إلتحاق بالزوج

03/09/13

1693172

بوحفصة ضحى

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

الفداء (المقاطعة)

الثانوية العدادية مريم الفهرية

اللغة النجليزية

1

24

إلتحاق بالزوج

03/09/13

1544716

عبد الجليل قاضي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

مرس السلطان (المقاطعة)

الثانوية العدادية محمد الشيخ

اللغة اللمانية

2

28

02/09/09

1544983

الرشدي وفاء

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

الفداء (المقاطعة)

الثانوية العدادية زينب النفزاوية

الجتماعيات

2

24

02/09/09

1152413

الشليحي رضوان

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

مرس السلطان (المقاطعة)

الثانوية العدادية التحدي

الرياضيات

1

64

16/09/99

1052072

رقية حاضري

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

مرس السلطان (المقاطعة)

الثانوية العدادية اخناثة بنت بكار

الرياضيات

1

60

16/09/97

115654

المنصور المعطي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

الفداء (المقاطعة)

الثانوية العدادية زينب النفزاوية

علوم الحياة والرض

1

102

16/09/83

1684925

سداسي لكبيرة

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

الفداء (المقاطعة)

الثانوية العدادية مريم الفهرية

علوم الحياة والرض

1

34

03/09/13

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

8

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1749802

معروف فتيحة

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

مرس السلطان (المقاطعة)

الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين

علوم الحياة والرض

2

18

02/09/14

1588058

سهام خطيب

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

الفداء (المقاطعة)

الثانوية العدادية المير مولي رشيد

الفيزياء والكيمياء

1

18

02/09/10

366464

تريبة نور الدين

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

مرس السلطان (المقاطعة)

الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين

التربية البدنية

1

54

16/09/89

1232669

نادية عدفان

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

الفداء (المقاطعة)

الثانوية العدادية الندلس

التربية السرية

1

62

06/09/01

1309597

سناجي رجاء

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

مرس السلطان (المقاطعة)

الثانوية العدادية اخناثة بنت بكار

التربية السرية

1

54

05/09/03

1596990

ابتسام الحنافي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

مرس السلطان (المقاطعة)

الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين

التربية السرية

2

46

05/09/11

1309054

فقير بدر

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

الفداء (المقاطعة)

الثانوية العدادية الجاحظ

التربية الموسيقية

1

60

17/09/03

1277969

الربون وئام

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الصخور السوداء (المقاطعة)

ابن رشد

اللغة العربية

2

76

07/09/04

306814

الحسين خياط

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

عين السبع (المقاطعة)

لل أسماء

اللغة العربية

1

42

21/09/87

1545377

نصري الشعيبية

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

عين السبع (المقاطعة)

ابن الثير

اللغة العربية

2

28

02/09/09

1124767

السراني نبيلة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الحي المحمدي (المقاطعة)

المستقبل

اللغة الفرنسية

3

56

16/09/98

883184

خديجة ادريوش

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الصخور السوداء (المقاطعة)

ابراهيم الروداني

اللغة الفرنسية

2

30

16/09/86

1448196

اليعقوبي عائشة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الصخور السوداء (المقاطعة)

المتنبي

اللغة الفرنسية

1

30

05/09/07

1544822

ابوزياد رشيدة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

عين السبع (المقاطعة)

ابن سينا

اللغة الفرنسية

2

24

02/09/09

1589085

مجيد سهام

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

عين السبع (المقاطعة)

جمال الدين القفطي

اللغة الفرنسية

1

24

02/09/10

1684888

المرابط عبد الصماد

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الصخور السوداء (المقاطعة)

المام الشافعي

اللغة الفرنسية

1

12

03/09/13

1756115

حجوبي جليلة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

عين السبع (المقاطعة)

لل أسماء

اللغة الفرنسية

1

12

إلتحاق بالزوج

02/09/15

1910759

امينة مزارة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الحي المحمدي (المقاطعة)

حمان الفطواكي

اللغة الفرنسية

1

7

إلتحاق بالزوج

02/09/16

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

9

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

حركتية مراد

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

عين السبع (المقاطعة)

يوسف بن تاشفين

الجتماعيات

3

30

05/09/08

90359

مصطفى وعشا

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

عين السبع (المقاطعة)

ابن هانئ

الرياضيات

1

108

16/09/95

331796

نجية لمزوهر

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

عين السبع (المقاطعة)

ابن سينا

الرياضيات

1

106

16/09/88

1124823

لطيفة المعلم

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الحي المحمدي (المقاطعة)

الشابي

الرياضيات

2

93

1750844

رجاء العياشي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

عين السبع (المقاطعة)

جمال الدين القفطي

الرياضيات

6

28

02/09/14

1750929

ابراهيم لكحل

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الحي المحمدي (المقاطعة)

صلح الدين اليوبي

الرياضيات

2

28

02/09/14

898931

زينة بومليك

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الصخور السوداء (المقاطعة)

المام الشافعي

علوم الحياة والرض

1

112

16/09/91

988590

نور الدين الشلحي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الصخور السوداء (المقاطعة)

المام الشافعي

علوم الحياة والرض

1

112

16/09/93

242428

المصطفى مستقيم

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الصخور السوداء (المقاطعة)

ابراهيم الروداني

علوم الحياة والرض

1

106

16/09/85

1178876

كريمة سعود

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الحي المحمدي (المقاطعة)

صلح الدين اليوبي

علوم الحياة والرض

1

90

13/09/00

1505778

إلتحاق بالزوج

16/09/98

1750669

المؤدن رشيدة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

عين السبع (المقاطعة)

يوسف بن تاشفين

علوم الحياة والرض

1

18

إلتحاق بالزوج

02/09/14

1750474

الهام لشهاب

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

عين السبع (المقاطعة)

بدر

الفيزياء والكيمياء

1

18

إلتحاق بالزوج

02/09/14

55540

محمد قايدي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الحي المحمدي (المقاطعة)

المستقبل

التربية السلمية

1

48

16/09/94

1755462

عبد الغني مدراسي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الحي المحمدي (المقاطعة)

حمان الفطواكي

التربية البدنية

1

12

إلتحاق بالزوجة

02/09/15

1284655

علوي امينة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الحي المحمدي (المقاطعة)

المستقبل

التربية السرية

4

18

إلتحاق بالزوج

07/09/05

1596880

البركمي فؤاد

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الصخور السوداء (المقاطعة)

فاقي السطاتي

التربية التشكيلية

2

46

1544733

سارة المصباحي الشاهدي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الصخور السوداء (المقاطعة)

المتنبي

التربية الموسيقية

2

48

1408022

النشاط سعيد

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الصخور السوداء (المقاطعة)

المام الشافعي

المعلوميات

10

58

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

05/09/11
إلتحاق بالزوج

07/09/09
07/09/05
10

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1688262

منتصر ماجدة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

عين السبع (المقاطعة)

الرافعي

المعلوميات

1

31

1750905

سامية نطيقي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الحي المحمدي (المقاطعة)

الشابي

المعلوميات

5

28

02/09/14

398424

الفردوسي عبداللطيف

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

عين السبع (المقاطعة)

جمال الدين القفطي

التكنولوجيا

1

106

16/09/91

1151515

الحسن العمري

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

عين السبع (المقاطعة)

الرافعي

التكنولوجيا

2

94

16/09/99

342777

محمد صديكي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

عين السبع (المقاطعة)

لل أسماء

التكنولوجيا

5

78

16/09/88

1726191

يسير سارة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد

الحي المحمدي (المقاطعة)

الشابي

التكنولوجيا

2

28

02/09/14

1179025

بلغيثي لل مريم

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

احمد الحيمر

اللغة العربية

1

108

06/09/00

1279049

شايق كريمة

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

مولي عبدالرحمان

اللغة العربية

1

48

07/09/04

1692252

سناء بلعسري

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

ابوبكر الصديق

اللغة العربية

1

34

03/09/13

1589012

نبيلة مرشود

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

لحسن اويدار

اللغة العربية

2

28

02/09/10

1597289

سناء حفيظ

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

ابوبكر الصديق

اللغة العربية

1

18

05/09/11

1597295

رضوان الزهيري

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

ابن ماجة

اللغة العربية

5

18

05/09/11

1692213

أوعل نعيمة

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

ابن ماجة

اللغة العربية

2

14

1687340

التيهامي عصام

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

المام الهبطي

اللغة العربية

7

12

1756286

اجديد يوسف

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

لحسن اويدار

اللغة العربية

1

12

365403

محمد ميعاد

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

احمد الحيمر

اللغة الفرنسية

1

116

16/09/89

1151566

خديجة زهير

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

الطلس

اللغة الفرنسية

1

102

16/09/99

1262207

التونسي مينة

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

الطلس

اللغة الفرنسية

1

78

16/09/02

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوج

04/09/12

03/09/13
04/09/12

إلتحاق بالزوجة

02/09/15

11

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

السم و النسب

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات
المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1448034

أمال المسيح

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

احمد الحيمر

اللغة الفرنسية

1

60

1177248

داودي صباح

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

الطلس

اللغة الفرنسية

1

57

1684832

لمياء لعميم

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

مولي عبدالرحمان

اللغة الفرنسية

1

34

03/09/13

1684887

فتيحة نور

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

مولي عبدالرحمان

اللغة الفرنسية

3

34

03/09/13

1446900

بشرى بلهواري

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

لحسن اويدار

اللغة الفرنسية

1

26

05/09/07

05/09/07
إلتحاق بالزوج

06/09/00

1754745

سارة درازي

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

مولي عبدالرحمان

اللغة الفرنسية

1

13

إلتحاق بالزوج

02/09/15

1910768

فاطمة أبونصر

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

احمد الحيمر

اللغة الفرنسية

1

11

إلتحاق بالزوج

02/09/16

1910311

أغلري هاجر

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

مولي عبدالرحمان

اللغة الفرنسية

2

8

إلتحاق بالزوج

01/01/17

1910786

احلم لعليكي

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

ابن ماجة

اللغة الفرنسية

1

6

إلتحاق بالزوج

07/09/16

1598054

بويسفي عبد الغني

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

الطلس

اللغة اللمانية

5

36

05/09/11

1409145

الحسين محايط

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

لحسن اويدار

الجتماعيات

1

22

05/09/06

1754202

بوزيد سارة

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

الحسنى

الجتماعيات

2

22

02/09/15

1686951

الناك كريمة

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

ابوبكر الصديق

الجتماعيات

1

18

04/09/12

1261901

ماشو أسية

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

فاطمة الفهرية

الرياضيات

1

88

04/09/02

1151447

أردان محمد

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

احمد الحيمر

الرياضيات

1

76

16/09/99

1178897

روماني كمال

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

احمد الحيمر

الرياضيات

1

76

06/09/00

1151669

نور الدين لحديي

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

فاطمة التهامي

الرياضيات

2

50

16/09/99

1447098

ديب مريم

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

ابن ماجة

الرياضيات

1

35

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوج

05/09/07
12

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1504589

جمال شعبة

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

ابن ماجة

الرياضيات

1

30

1687688

مريم حجحاج

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

عبدالمالك السعدي

الرياضيات

1

18

1749892

عبد ا أيت مري

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

مولي عبدالرحمان

الرياضيات

1

18

1692454

فردوس حيال

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

مولي عبدالرحمان

الرياضيات

2

13

1754230

لوبنة موخليص

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

المام الهبطي

الرياضيات

4

12

1048283

حفيضة العكرادي

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

احمد الحيمر

علوم الحياة والرض

1

82

1281886

الحمري ليلى

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

لحسن اويدار

علوم الحياة والرض

1

72

04/09/02

1750654

نعيمة نسيم

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

ابن ماجة

علوم الحياة والرض

1

18

02/09/14

1596929

ايت امغار رشيد

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

الطلس

علوم الحياة والرض

1

6

210511

عبد الرحمان أعبودوا

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

الحسنى

الفيزياء والكيمياء

1

118

16/09/84

748404

نعيمة بوركة

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

مولي عبدالرحمان

الفيزياء والكيمياء

1

72

16/09/93

1151554

فوزية زعيم

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

ابن ماجة

الفيزياء والكيمياء

2

72

16/09/99

1409029

رشيد فجر

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

فاطمة الفهرية

الفيزياء والكيمياء

3

18

06/09/06

05/09/08
إلتحاق بالزوج

04/09/12
02/09/14

إلتحاق بالزوج

03/09/13
02/09/15

إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوجة

16/09/96

05/09/11

1686701

صفاء بوزلفان

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

احمد الحيمر

التربية البدنية

1

18

إلتحاق بالزوج

04/09/12

1279967

فاطنة بنحمو

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

لحسن اويدار

التربية السرية

3

38

إلتحاق بالزوج

28/09/04

1446876

عبد الحكيم شببي

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

لحسن اويدار

التربية التشكيلية

1

34

05/09/07

1233400

عبد الرحيم لعروسي

عمالة مقاطعة عين الشق

عين الشق (المقاطعة)

لحسن اويدار

التكنولوجيا

1

72

10/09/01

1692555

فتيحة لعسري

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

ملوية

اللغة العربية

1

34

03/09/13

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

13

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

1692260

سناء الحجام

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

ملوية

اللغة العربية

3

24

1692551

احلم بنهنية,

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

المام الجزولي

اللغة العربية

3

24

1692948

فيصل الخلف

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

المام الجزولي

اللغة العربية

2

24

1281356

بوعشرة مينة

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

ابن عباد

اللغة العربية

2

19

1597278

كمال ضعفاوي

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

محمد عابد الجابري

اللغة العربية

7

18

نوع الطلب

تاريخ التوظيف
03/09/13

إلتحاق بالزوج

03/09/13
03/09/13

إلتحاق بالزوج

07/09/04
05/09/11

1755230

حسناء المخلص

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

الدريسي

اللغة العربية

2

14

إلتحاق بالزوج

02/09/15

1691985

خديجة بوهتيت

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

ابن النديم

اللغة العربية

1

6

إلتحاق بالزوج

03/09/13

895714

خديجة الدرويش

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

الطبرى

اللغة الفرنسية

1

98

16/09/89

745173

نبيل المجيدي

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

الدريسي

اللغة الفرنسية

1

82

16/09/93

1589534

هاجر عياش

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

الهناء

اللغة الفرنسية

3

42

1278122

ساعد فاطمة

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

ملوية

اللغة الفرنسية

2

40

07/09/04

1544492

معروف وفاء

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

المل

اللغة الفرنسية

3

32

02/09/09

1684830

سي محمد الضريف البوفي

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

المختار السوسي

اللغة الفرنسية

1

30

03/09/13

1750633

أسماء الشاه

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

ابن المؤقت

اللغة الفرنسية

2

28

02/09/14

1505208

ابيك محمد

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

عمر بن الخطاب

اللغة الفرنسية

8

24

05/09/08

1587867

ســــــهــــــام أحــــــلل

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

ابن عباد

اللغة الفرنسية

1

21

1505209

جيهان قاص

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

عبد العزيز مزيان بلفقيه

اللغة الفرنسية

8

18

05/09/08

1749776

مشهور إيمان

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

ابن زهر

اللغة الفرنسية

1

18

02/09/14

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوج

02/09/10

02/09/10

14

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1909848

هند اشبنات

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

الطبرى

اللغة الفرنسية

1

8

إلتحاق بالزوج

01/01/17

1910781

صفاء الحمداوي

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

يوسف بن تاشفين

اللغة الفرنسية

1

8

إلتحاق بالزوج

01/01/17

1545131

ليلى بوغانمي

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

ابن عباد

الجتماعيات

1

48

1505226

بلقاضي ايمان

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

ملوية

الجتماعيات

1

38

1749633

ربيعة ابن الطالب

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

خالد بن الوليد

الجتماعيات

4

28

02/09/14

1283660

رشيد جقام

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

عبد ا كنون

الرياضيات

1

52

01/01/05

1447090

الحبيب بلقيفى

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

أنس بن مالك

الرياضيات

1

22

05/09/07

02/09/09
إلتحاق بالزوج

05/09/08

1504592

سلمى الدهبي

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

عبد ا كنون

الرياضيات

1

12

إلتحاق بالزوج

05/09/08

1504600

الرجولة سناء

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

خالد بن الوليد

الرياضيات

1

10

إلتحاق بالزوج

05/09/08

1051881

محمد فاطمي

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

عمر بن الخطاب

الفيزياء والكيمياء

2

62

إلتحاق بالزوجة

16/09/97

1684895

خديجة سهير

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

المختار السوسي

الفيزياء والكيمياء

1

34

11/09/13

1749939

بن الطالب رشيدة

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

ابن عباد

الفيزياء والكيمياء

4

28

02/09/14

1151561

عبد الكريم مونيب

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

المل

الفيزياء والكيمياء

3

18

16/09/99

1597582

مريم منوار

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

ابن عباد

التربية السلمية

1

37

إلتحاق بالزوج

05/09/11

1755157

موريخ محمد ياسين

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

المختار السوسي

التربية السلمية

9

12

إلتحاق بالزوجة

02/09/15

1756013

يوسف الودني

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

ملوية

التربية السلمية

4

12

02/09/15

365520

مغفور عبد الرحمان

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

ابن هشام

التربية البدنية

1

122

16/09/89

1280604

خــــدوج رفــيـــــق

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

المام الجزولي

المعلوميات

1

68

07/09/04

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

15

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1685273

حسناء الناضري

عمالة مقاطعة الحي الحسني

الحي الحسني (المقاطعة)

الدريسي

المعلوميات

2

24

03/09/13

1750172

سعيد ايت المدني

عمالة مقاطعات ابن مسيك

سباتة (المقاطعة)

الثانوية العدادية محمد بلحسن الوزاني

اللغة العربية

3

28

02/09/14

1754730

امين اظريف

عمالة مقاطعات ابن مسيك

سباتة (المقاطعة)

الثانوية العدادية خالد بن الوليد

اللغة العربية

1

12

02/09/15

988451

نعيمة فحامة

عمالة مقاطعات ابن مسيك

سباتة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن المعتز

اللغة الفرنسية

4

126

16/09/93

1282249

أومنو عبد الواحد

عمالة مقاطعات ابن مسيك

ابن امسيك (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن خلدون

اللغة الفرنسية

3

58

07/09/05

1408176

سالمي محمد

عمالة مقاطعات ابن مسيك

سباتة (المقاطعة)

الثانوية العدادية خالد بن الوليد

اللغة الفرنسية

1

34

07/09/05

1447878

مؤدن محمد

عمالة مقاطعات ابن مسيك

سباتة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن المعتز

اللغة الفرنسية

1

24

05/09/07

1447541

بوقسيم الحسين

عمالة مقاطعات ابن مسيك

سباتة (المقاطعة)

الثانوية العدادية خالد بن الوليد

الجتماعيات

1

60

05/09/07

1750564

يونس سعد

عمالة مقاطعات ابن مسيك

سباتة (المقاطعة)

الثانوية العدادية محمد بلحسن الوزاني

الجتماعيات

1

28

02/09/14

1755720

يوسف احداد

عمالة مقاطعات ابن مسيك

سباتة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن المعتز

الجتماعيات

2

12

02/09/15

1750853

بسمة موجاهيد

عمالة مقاطعات ابن مسيك

ابن امسيك (المقاطعة)

الثانوية العدادية شاعر الحمراء

الرياضيات

1

28

02/09/14

1750347

خديجة اريري

عمالة مقاطعات ابن مسيك

سباتة (المقاطعة)

الثانوية العدادية خالد بن الوليد

الرياضيات

4

8

1687561

محمد توبة

عمالة مقاطعات ابن مسيك

سباتة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن المعتز

علوم الحياة والرض

3

18

04/09/12

369686

عبدالرحيم ولد لعضم

عمالة مقاطعات ابن مسيك

ابن امسيك (المقاطعة)

الثانوية العدادية علل الرحماني

الفيزياء والكيمياء

1

116

17/09/90

1684841

امين جراية

عمالة مقاطعات ابن مسيك

ابن امسيك (المقاطعة)

الثانوية العدادية شاعر الحمراء

الفيزياء والكيمياء

1

24

03/09/13

1684894

سلوة الطائف

عمالة مقاطعات ابن مسيك

سباتة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن المعتز

الفيزياء والكيمياء

3

12

03/09/13

1597567

رشيد بن صالح

عمالة مقاطعات ابن مسيك

سباتة (المقاطعة)

الثانوية العدادية محمد بلحسن الوزاني

التربية السلمية

2

28

05/09/11

1589209

يونس علم

عمالة مقاطعات ابن مسيك

ابن امسيك (المقاطعة)

الثانوية العدادية علل الرحماني

التربية السلمية

1

24

02/09/10

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوج

02/09/14

16

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

السم و النسب

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات
المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1755121

خالد شاكير

عمالة مقاطعات ابن مسيك

ابن امسيك (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن حزم

التربية السلمية

3

12

02/09/15

1280710

زينون جهان

عمالة مقاطعات ابن مسيك

سباتة (المقاطعة)

الثانوية العدادية أبي عنان

التربية السرية

3

30

07/09/04

1409053

فتاح دنيا

عمالة مقاطعات ابن مسيك

ابن امسيك (المقاطعة)

الثانوية العدادية شاعر الحمراء

التربية السرية

2

12

06/09/06

1279805

جميلة فوزي

عمالة مقاطعات ابن مسيك

سباتة (المقاطعة)

الثانوية العدادية محمد بلحسن الوزاني

التربية التشكيلية

1

18

07/09/04

1446952

سهام بوكرين

عمالة مقاطعات ابن مسيك

ابن امسيك (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابراهيم الروداني

المعلوميات

1

70

05/09/07

1685274

كرم مريم

عمالة مقاطعات ابن مسيك

سباتة (المقاطعة)

الثانوية العدادية محمد بلحسن الوزاني

المعلوميات

1

34

03/09/13

1282261

زهرة دندوني

عمالة مقاطعات مولي رشيد

سيدي عثمان (المقاطعة)

الثانوية العدادية علل الفاسي

اللغة العربية

2

44

03/10/05

1750156

سعيد معناوي

عمالة مقاطعات مولي رشيد

سيدي عثمان (المقاطعة)

الثانوية العدادية علل بن عبد ا

اللغة العربية

1

18

02/09/14

1687762

بتسام مستحسن

عمالة مقاطعات مولي رشيد

سيدي عثمان (المقاطعة)

الثانوية العدادية لل مريم

اللغة الفرنسية

1

30

04/09/12

1750653

فاطمة أمزيان

عمالة مقاطعات مولي رشيد

سيدي عثمان (المقاطعة)

الثانوية العدادية الزلقة

اللغة الفرنسية

1

28

02/09/14

1684831

الغوزي فاطمة

عمالة مقاطعات مولي رشيد

مولي رشيد (المقاطعة)

الثانوية العدادية الرحالي الفاروقي

اللغة الفرنسية

1

26

03/09/13

1755433

لمياء محضر

عمالة مقاطعات مولي رشيد

مولي رشيد (المقاطعة)

الثانوية العدادية الرشيد

اللغة الفرنسية

1

22

02/09/15

1687767

ابن غزالة خديجة

عمالة مقاطعات مولي رشيد

مولي رشيد (المقاطعة)

الثانوية العدادية عبد ا بن ياسين

اللغة الفرنسية

2

18

04/09/12

1687904

أنس بنخديم

عمالة مقاطعات مولي رشيد

سيدي عثمان (المقاطعة)

الثانوية العدادية الندلس

اللغة الفرنسية

1

12

04/09/12

1754301

نعيمة زهري

عمالة مقاطعات مولي رشيد

سيدي عثمان (المقاطعة)

الثانوية العدادية علل الفاسي

اللغة الفرنسية

1

12

02/09/15

1280064

عبد ا كرير

عمالة مقاطعات مولي رشيد

مولي رشيد (المقاطعة)

الثانوية العدادية الرشيد

الجتماعيات

1

70

07/09/04

1280090

جليلة جمال

عمالة مقاطعات مولي رشيد

سيدي عثمان (المقاطعة)

الثانوية العدادية علل بن عبد ا

الجتماعيات

1

58

20/09/04

1504423

حنان كوطي

عمالة مقاطعات مولي رشيد

سيدي عثمان (المقاطعة)

الثانوية العدادية لل مريم

الجتماعيات

3

28

05/09/08

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

17

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
06

جهة التعيين :
رقم التأجير

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1684823

خديجة بحافيض

عمالة مقاطعات مولي رشيد

سيدي عثمان (المقاطعة)

الثانوية العدادية علل الفاسي

الجتماعيات

1

24

03/09/13

890761

فاطمة النمير

عمالة مقاطعات مولي رشيد

مولي رشيد (المقاطعة)

الثانوية العدادية عبد الرحيم بوعبيد

الرياضيات

1

134

16/09/88

عمالة مقاطعات مولي رشيد

مولي رشيد (المقاطعة)

الثانوية العدادية الفارابي

علوم الحياة والرض

1

18

05/09/11

1051914

احرايفي محمد

عمالة مقاطعات مولي رشيد

مولي رشيد (المقاطعة)

الثانوية العدادية عبد ا بن ياسين

الفيزياء والكيمياء

3

90

16/09/97

1178030

المصطفى العبادي

عمالة مقاطعات مولي رشيد

مولي رشيد (المقاطعة)

الثانوية العدادية الفارابي

الفيزياء والكيمياء

4

28

06/09/00

1754293

فاتحة فيها الخير

عمالة مقاطعات مولي رشيد

سيدي عثمان (المقاطعة)

الثانوية العدادية علل الفاسي

الفيزياء والكيمياء

1

22

02/09/15

1750604

رباب جباري

عمالة مقاطعات مولي رشيد

سيدي عثمان (المقاطعة)

الثانوية العدادية علل بن عبد ا

الفيزياء والكيمياء

1

19

1118968

رزوق الطاهرة

عمالة مقاطعات مولي رشيد

مولي رشيد (المقاطعة)

الثانوية العدادية رحال المسكيني

التربية السلمية

2

82

16/09/98

1544809

سارة مصلي

عمالة مقاطعات مولي رشيد

سيدي عثمان (المقاطعة)

الثانوية العدادية ثريا السقاط

التربية السرية

1

58

02/09/09

1687536

حسناء مصلي

عمالة مقاطعات مولي رشيد

سيدي عثمان (المقاطعة)

الثانوية العدادية الندلس

التربية السرية

3

30

04/09/12

1279869

رواكي يوسف

عمالة مقاطعات مولي رشيد

مولي رشيد (المقاطعة)

الثانوية العدادية الفارابي

التربية التشكيلية

1

36

07/09/04

1309402

مزياني نادية

عمالة مقاطعات مولي رشيد

مولي رشيد (المقاطعة)

الثانوية العدادية رحال المسكيني

المعلوميات

1

80

05/09/03

1545446

عبد الهادي عقرة

عمالة مقاطعات مولي رشيد

مولي رشيد (المقاطعة)

الثانوية العدادية عبد ا بن ياسين

المعلوميات

2

30

02/09/09

1693053

بوشعيب لكحل

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

الثانوية العدادية عبد الكريم الخطابي

اللغة العربية

1

24

03/09/13

1282461

بهيجة وكريم

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

الثانوية العدادية طارق

اللغة العربية

1

20

1749975

جواد غوات

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية مليكة الفاسي

اللغة العربية

1

18

02/09/14

1685128

خديجة السعداوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن خلدون

اللغة العربية

1

12

03/09/13

1123762

مينة حاجوني

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

الثانوية العدادية طارق

اللغة الفرنسية

1

82

16/09/98

1596918

ماكري

فاطمة

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوج

02/09/14

07/09/05

18

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1280606

حــنـــان لـحــصـــيــــري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

لثانوية العدادية سكني

اللغة الفرنسية

2

62

1447359

هند مــــراح

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز

اللغة الفرنسية

1

58

05/09/07

1408838

يوسف صنير

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

لثانوية العدادية ثريا السقاط

اللغة الفرنسية

1

52

06/09/06

1597260

فاطنة اركيك

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

الثانوية العدادية عبد الكريم الخطابي

اللغة الفرنسية

2

40

05/09/11

1692168

سعيد حروف

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية الريحاني

اللغة الفرنسية

1

34

03/09/13

1448199

هدى الصديق

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

لثانوية العدادية سكني

اللغة الفرنسية

1

30

05/09/07

1446904

الخطابي خديجة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن سينا

اللغة الفرنسية

1

28

05/09/07

1447479

سهبر حسناء

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز

اللغة الفرنسية

1

28

05/09/07

1285357

خالد ملل

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية البحتري

اللغة الفرنسية

1

24

07/09/05

1754743

اسية المشروح

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن خلدون

اللغة الفرنسية

1

22

02/09/15

893388

حطاف بوشرة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

ثانوية الرشيدالعدادية

اللغة الفرنسية

2

18

16/09/88

إلتحاق بالزوج

07/09/04

1754302

حفيظة زماوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

الثانوية العدادية طرفة بن العبد

اللغة الفرنسية

1

14

إلتحاق بالزوج

02/09/15

1908251

عبيلي فدوى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

الثانوية العدادية صفي الدين الحلي

اللغة الفرنسية

1

7

إلتحاق بالزوج

01/01/17

1908252

لكروري بشرى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية أمنة بنت وهب

اللغة الفرنسية

1

7

إلتحاق بالزوج

01/01/17

1282872

عمر ايت يوسف

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية الحسن الثاني

الجتماعيات

1

52

01/01/05

1685841

عزالدين السبايطي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن سينا

الجتماعيات

1

32

04/09/12

1309122

حمامو عبدالعزيز

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

الثانوية العدادية طارق

الرياضيات

1

77

1749883

بشرى الدغناني

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية الريحاني

الرياضيات

1

28

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوجة

05/09/03
02/09/14
19

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

السم و النسب

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات
المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1504610

رشيد كمخو

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

الثانوية العدادية طارق

الرياضيات

1

24

08/09/08

1755361

مريم برقان

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية أناسي

الرياضيات

1

22

02/09/15

1692459

لبطار إيمان

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية البحتري

الرياضيات

1

13

إلتحاق بالزوج

03/09/13

1754550

توفيق خديجة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

الثانوية العدادية طارق

الرياضيات

1

13

إلتحاق بالزوج

02/09/15

1754229

أيوب وعزيز

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية أناسي

الرياضيات

1

12

03/09/15

1597197

منصوري فيزة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية أناسي

علوم الحياة والرض

1

32

05/09/11

1750244

حبيبة ارهال

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

ثانوية الرشيدالعدادية

علوم الحياة والرض

1

28

02/09/14

1750655

ليلى فجلي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية البحتري

علوم الحياة والرض

1

28

02/09/14

1587979

فهيم خديجة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية السلم

علوم الحياة والرض

1

24

02/09/10

1754330

حمزة الهواري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية أناسي

علوم الحياة والرض

1

12

03/09/15

1233245

عبد العالي حمزة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية الشهيد أحمد الراشدي

الفيزياء والكيمياء

1

104

06/09/01

1283005

حبيبة الرواعي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز

الفيزياء والكيمياء

1

64

1233226

سعاد حدي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

الثانوية العدادية عبد الكريم الخطابي

الفيزياء والكيمياء

2

60

06/09/01

1588017

سبغنام عز الدين

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية البحتري

الفيزياء والكيمياء

1

34

02/09/10

1261373

بوروضا ياسين

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية أمنة بنت وهب

الفيزياء والكيمياء

2

28

04/09/02

1750612

يوسف خليل

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية الحنصالي

الفيزياء والكيمياء

1

18

02/09/14

1750622

عزيز يوسف

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية عبد ا إبراهيم

الفيزياء والكيمياء

4

18

02/09/14

1751425

ابراهيم ضفير

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

الثانوية العدادية صفي الدين الحلي

الفيزياء والكيمياء

1

18

02/09/14

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوج

01/01/05

20

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1755371

حبيبة نجاوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

الثانوية العدادية طارق

الفيزياء والكيمياء

1

12

إلتحاق بالزوج

02/09/15

1308972

غزلن المردمي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية السلم

التربية السرية

1

56

إلتحاق بالزوج

05/09/03

1280581

نزار مريمة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية أمنة بنت وهب

التربية السرية

1

39

إلتحاق بالزوج

28/09/04

1279792

المهدي بوسوف

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

لثانوية العدادية سكني

التربية التشكيلية

5

36

14/09/04

1688264

بوشرى اركيك

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

لثانوية العدادية سكني

المعلوميات

9

40

04/09/12

1687444

علية فاسكا

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

لثانوية العدادية ثريا السقاط

المعلوميات

6

30

1685271

الكناوي سفيان

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي مومن (المقاطعة)

الثانوية العدادية الحنصالي

المعلوميات

4

24

03/09/13

1408038

هشام يوسري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي (المقاطعة)

الثانوية العدادية طرفة بن العبد

التكنولوجيا

6

58

07/09/05

298724

ابوحافص محمد

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية النجد التأهيلية

اللغة العربية

1

76

16/09/86

1309485

حنان وردي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية محمد الحنصالي العدادية

اللغة العربية

2

66

05/09/03

1447986

المصطفى فاتح

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية المجاهد العياشي العدادية

اللغة العربية

1

56

05/09/07

1545374

الجدياني مريم

إقليم :الجديدة

متوح

ثانوية عبد المالك السعدي العدادية

اللغة العربية

1

48

1447983

العصبي بوشعيب

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية عبد الرحمان الدكالي العدادية

اللغة العربية

1

44

05/09/07

1545098

محمد نداي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية عبد الرحمان الدكالي العدادية

اللغة العربية

1

40

02/09/09

إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوج

04/09/12

02/09/09

1447068

بديعة الدريسي

إقليم :الجديدة

مولي عبد ا

ثانوية الفرح العدادية

اللغة العربية

1

38

إلتحاق بالزوج

05/09/07

1598045

سعاد خرتيتي

إقليم :الجديدة

أزمور (البلدية)

ثانوية لل حسناء العدادية

اللغة العربية

2

36

إلتحاق بالزوج

05/09/11

1692548

انيس طاهري

إقليم :الجديدة

مولي عبد ا

ثانوية مولي عبد ا التأهيلية

اللغة العربية

2

24

03/09/13

1749965

وفاء القضيوي الدريسي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية سيدي محمد بن عبد ا العدادية

اللغة العربية

1

18

02/09/14

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

21

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1755422

نادية زواق

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية محمد الحنصالي العدادية

اللغة العربية

1

12

02/09/15

884225

لطيفة عطاف

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية محمد الحنصالي العدادية

اللغة الفرنسية

1

152

16/09/86

1124558

عبد ا مشكور

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية المجاهد العياشي العدادية

اللغة الفرنسية

3

92

16/09/98

1448035

هانم سهام

إقليم :الجديدة

سيدي اسماعيل

ثانوية سيدي اسماعيل العدادية

اللغة الفرنسية

2

70

05/09/07

210931

مغاطيط عبد الكريم

إقليم :الجديدة

أولد رحمون

ثانوية مولي الحسن العدادية

اللغة الفرنسية

5

64

17/09/84

1280311

نوار الشروقات

إقليم :الجديدة

أولد احسين

ثانوية ابن باجة العدادية

اللغة الفرنسية

3

48

07/09/04

1545263

حسنى شعالي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية محمد الحنصالي العدادية

اللغة الفرنسية

2

43

1685912

معاد أسماء

إقليم :الجديدة

أولد حمدان

ثانوية الرشاد العدادية

اللغة الفرنسية

1

40

04/09/12

1685918

يافي رقية

إقليم :الجديدة

أولد حمدان

ثانوية الرشاد العدادية

اللغة الفرنسية

5

40

04/09/12

1505753

الزادي حياة

إقليم :الجديدة

مولي عبد ا

ثانوية الفرح العدادية

اللغة الفرنسية

2

36

1284450

بنبابا احمد

إقليم :الجديدة

لبير الجديد (البلدية)

ثانوية الساحل العدادية

اللغة الفرنسية

7

28

07/09/05

1749788

حنان هلل

إقليم :الجديدة

شتوكة

ثانوية الورد العدادية

اللغة الفرنسية

8

28

02/09/14

1685898

أسماء دكوان

إقليم :الجديدة

سيدي علي بن حمدوش

ثانوية المام علي العدادية

اللغة الفرنسية

6

26

04/09/12

1692884

الكونتيتي عبد الكبير

إقليم :الجديدة

لبير الجديد (البلدية)

ثانوية الساحل العدادية

اللغة الفرنسية

5

24

03/09/13

1749783

اسماعيل اوجيل

إقليم :الجديدة

سيدي علي بن حمدوش

ثانوية المام علي العدادية

اللغة الفرنسية

5

18

02/09/14

إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوج

02/09/09

05/09/08

1692046

هشام رجاء

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية عبد الكريم الخطابي العدادية

اللغة الفرنسية

2

13

إلتحاق بالزوج

03/09/13

1597022

هند لفحل

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية المجاهد العياشي العدادية

اللغة الفرنسية

3

12

إلتحاق بالزوج

05/09/11

1685917

ايمان سباج

إقليم :الجديدة

حوزية

ثاتوية ابن طفيل العدادية

اللغة الفرنسية

2

12

إلتحاق بالزوج

04/09/12

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

22

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1151422

بوراس لمياء

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية النجد التأهيلية

الجتماعيات

1

112

16/09/99

1177108

رشيد عتوق

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية حليمة السعدية العدادية

الجتماعيات

1

84

06/09/00

1598653

فاطمة خضروب

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية حليمة السعدية العدادية

الجتماعيات

1

36

05/09/11

1684857

رشيدة الشرقاوي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية لل مريم العدادية

الجتماعيات

1

34

03/09/13

1685804

سعيد بيقرناف

إقليم :الجديدة

حوزية

ثاتوية ابن طفيل العدادية

الجتماعيات

1

30

04/09/12

1686552

شفيـــــقي عبــــد الـــــعالي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية المجاهد العياشي العدادية

الجتماعيات

1

30

04/09/12

1750573

عبد القادر شخمان

إقليم :الجديدة

لبير الجديد (البلدية)

ثانوية علل الفاسي العدادية

الجتماعيات

1

28

02/09/14

1685818

جواد الكوش

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية حليمة السعدية العدادية

الجتماعيات

3

12

04/09/12

1755334

الحسين احسيني

إقليم :الجديدة

لبير الجديد (البلدية)

ثانوية الساحل العدادية

الجتماعيات

1

12

02/09/15

366522

بنطويلة بوشعيب

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية سيدي محمد بن عبد ا العدادية

الرياضيات

1

132

16/09/89

748209

الكوطي نور الدين

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية سيدي محمد بن عبد ا العدادية

الرياضيات

1

132

16/09/93

1050632

يوسف رمزان

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية النجد التأهيلية

الرياضيات

1

120

16/09/97

90102

مسعود بلجاوي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية لل مريم العدادية

الرياضيات

1

108

16/09/95

1124682

محمد علي النعيمي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية حليمة السعدية العدادية

الرياضيات

1

106

16/09/98

65417

عبدالقادر البوعادي

إقليم :الجديدة

حوزية

ثاتوية ابن طفيل العدادية

الرياضيات

1

72

16/09/94

1588674

مزكلي خديجة

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية سيدي محمد بن عبد ا العدادية

الرياضيات

1

52

02/09/10

1152888

الفرقاني سعيد

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية محمد الحنصالي العدادية

الرياضيات

1

48

16/09/99

1588662

خد يجة فازي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية المنار العدادية

الرياضيات

1

42

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوج

02/09/10
23

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1504621

زروالي زكية

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية المجاهد العياشي العدادية

الرياضيات

1

37

1504680

مصطفى بياض

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية المنار العدادية

الرياضيات

1

34

05/09/08

1685862

محمد البوعزيزي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية النجد التأهيلية

الرياضيات

1

30

04/09/12

1685884

زينب لعشير

إقليم :الجديدة

أزمور (البلدية)

ثانوية المصب العدادية

الرياضيات

1

30

04/09/12

1685893

زراوي نزهة

إقليم :الجديدة

لبير الجديد (البلدية)

ثانوية العيون العدادية

الرياضيات

1

30

04/09/12

1588654

عبد الحكيم العرفاوي

إقليم :الجديدة

سيدي اسماعيل

ثانوية سيدي اسماعيل العدادية

الرياضيات

1

28

02/09/10

1685863

أحمد الحاكم

إقليم :الجديدة

أزمور (البلدية)

ثانوية البكري العدادية

الرياضيات

1

28

04/09/12

1749897

عبد ا واجب الشكر

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية لل مريم العدادية

الرياضيات

3

28

02/09/14

1749914

زينب خطابي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية عبد الرحمان الدكالي العدادية

الرياضيات

1

28

02/09/14

1685068

حبيبي عبد ا

إقليم :الجديدة

أزمور (البلدية)

ثانوية البكري العدادية

الرياضيات

4

24

03/09/13

1692561

عزيزة سوباعي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية المجاهد العياشي العدادية

الرياضيات

3

24

03/09/13

1755351

صفية أعراب

إقليم :الجديدة

مولي عبد ا

ثانوية الفرح العدادية

الرياضيات

1

22

02/09/15

1685859

سكينة العدراوي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية المجاهد العياشي العدادية

الرياضيات

1

18

04/09/12

إلتحاق بالزوج

05/09/08

1749891

زينب بوصفيحة

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية لل مريم العدادية

الرياضيات

1

18

إلتحاق بالزوج

02/09/14

1750861

حنان سليوم

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية المنار العدادية

الرياضيات

1

18

إلتحاق بالزوج

02/09/14

1588911

هاجر الجعدي

إقليم :الجديدة

حوزية

ثاتوية ابن طفيل العدادية

علوم الحياة والرض

1

30

02/09/10

1687552

مريم الخباش

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية عبد الرحمان الدكالي العدادية

علوم الحياة والرض

1

30

04/09/12

1750213

المصطفى مؤدن

إقليم :الجديدة

متوح

ثانوية عبد المالك السعدي العدادية

علوم الحياة والرض

1

28

02/09/14

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

24

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1755281

لبنة غازي

إقليم :الجديدة

مولي عبد ا

ثانوية الفرح العدادية

علوم الحياة والرض

1

22

02/09/15

1749812

فاطمة يقين

إقليم :الجديدة

لبير الجديد (البلدية)

ثانوية الساحل العدادية

علوم الحياة والرض

1

18

02/09/14

297316

حسن جابر

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية محمد الحنصالي العدادية

الفيزياء والكيمياء

1

128

16/09/86

1152887

فتيحة الدريسي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية النجد التأهيلية

الفيزياء والكيمياء

1

112

16/09/99

743864

موسى السفيني

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية حليمة السعدية العدادية

الفيزياء والكيمياء

4

108

16/09/93

1283662

بوشعيب سمايني

إقليم :الجديدة

حوزية

ثاتوية ابن طفيل العدادية

الفيزياء والكيمياء

3

104

01/01/02

1052169

محمد أمين

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية عبد الكريم الخطابي العدادية

الفيزياء والكيمياء

4

102

16/09/97

1408659

مرار عبد اللطيف

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية لل مريم العدادية

الفيزياء والكيمياء

4

76

06/09/06

1043807

سعيد كريبي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية المجاهد العياشي العدادية

الفيزياء والكيمياء

1

70

16/09/96

1052194

غالم الزرايدي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية لل مريم العدادية

الفيزياء والكيمياء

1

64

16/09/97

1408296

نفيعة ماريس

إقليم :الجديدة

أولد رحمون

ثانوية مولي الحسن العدادية

الفيزياء والكيمياء

2

60

06/09/06

عبد الحكيم بونكاب

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية لل مريم العدادية

الفيزياء والكيمياء

1

54

16/09/94

1588700

شكران بوشعيب

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية عبد الرحمان الدكالي العدادية

الفيزياء والكيمياء

1

52

02/09/10

1280175

محمد عامد

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية المنار العدادية

الفيزياء والكيمياء

4

46

07/09/04

1408290

أحمد شبي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية  3مارس العدادية

الفيزياء والكيمياء

4

46

06/09/06

1749927

أحمد حمدان

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية عبد الكريم الخطابي العدادية

الفيزياء والكيمياء

1

20

1270265

عين دردارة عبد السلم

إقليم :الجديدة

مولي عبد ا

ثانوية الفرح العدادية

التربية السلمية

8

78

04/09/02

1692835

عبد اللطيف بنيشة

إقليم :الجديدة

سيدي اسماعيل

ثانوية سيدي اسماعيل العدادية

التربية السلمية

1

24

03/09/13

54987

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوجة

02/09/14

25

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1749691

محمد وزان

إقليم :الجديدة

لبير الجديد (البلدية)

ثانوية الساحل العدادية

التربية السلمية

1

18

02/09/14

243039

بوريضة بوشعيب

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية محمد الحنصالي العدادية

التربية البدنية

1

152

16/09/85

1232672

عدلني هشام

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية النجد التأهيلية

التربية البدنية

1

90

06/09/01

1280864

اخريبش سهام

إقليم :الجديدة

أولد حمدان

ثانوية الرشاد العدادية

التربية البدنية

3

88

07/09/04

1408531

مولي العربي درويش

إقليم :الجديدة

سيدي اسماعيل

ثانوية سيدي اسماعيل العدادية

التربية البدنية

2

76

06/09/06

789425

مبارك ختيمي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية المنار العدادية

التربية البدنية

1

57

1280820

دحماني محمد

إقليم :الجديدة

حوزية

ثاتوية ابن طفيل العدادية

التربية البدنية

3

36

إلتحاق بالزوجة

16/09/92
07/09/04

1685352

بشرى امزوري

إقليم :الجديدة

أزمور (البلدية)

ثانوية المصب العدادية

التربية البدنية

8

25

إلتحاق بالزوج

03/09/13

1279901

خديجة البرميش

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية النجد التأهيلية

التربية السرية

4

81

إلتحاق بالزوج

07/09/04

1279394

عاطف كلثوم

إقليم :الجديدة

مولي عبد ا

ثانوية الفرح العدادية

التربية السرية

7

78

07/09/04

1687534

بوشرة الكريم

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية  3مارس العدادية

التربية السرية

1

32

إلتحاق بالزوج

04/09/12

1588070

نادية الخطابي

إقليم :الجديدة

مولي عبد ا

ثانوية المام مسلم العدادية

التربية السرية

8

19

إلتحاق بالزوج

02/09/10

1309444

نشيط رضوان

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية لل مريم العدادية

التربية التشكيلية

9

46

16/09/03

1505749

سبيل المهدي

إقليم :الجديدة

مولي عبد ا

ثانوية الفرح العدادية

التربية التشكيلية

6

36

05/09/08

1596864

سهام الشاطبي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية النجد التأهيلية

التربية التشكيلية

1

36

05/09/11

1598282

سميرة قرقاس

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية عبد الكريم الخطابي العدادية

التربية التشكيلية

1

19

1544735

فاطمة الزهراء أودادس

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية سيدي محمد بن عبد ا العدادية

التربية الموسيقية

1

58

02/09/09

1285415

نشافة مصطفى

إقليم :الجديدة

لبير الجديد (البلدية)

ثانوية علل الفاسي العدادية

التربية الموسيقية

1

42

07/09/05

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوج

05/09/11

26

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

السم و النسب

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات
المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1309212

عز يز قايض

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية النجد التأهيلية

المعلوميات

1

70

16/09/03

1448106

العجلي عبد الرحيم

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية المنار العدادية

المعلوميات

1

70

05/09/07

1446947

عمار بوشعيب

إقليم :الجديدة

أولد رحمون

ثانوية مولي الحسن العدادية

المعلوميات

1

60

05/09/07

1279307

عدنان ابراهيم

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية حليمة السعدية العدادية

المعلوميات

1

46

07/09/04

1309432

مرعان نادية

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية المجاهد العياشي العدادية

المعلوميات

1

46

16/09/03

1279343

النتفي نور الدين

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية القاضي عياض التأهيلية

المعلوميات

1

42

07/09/04

1688489

بوحسين بلخواض

إقليم :الجديدة

أزمور (البلدية)

ثانوية مولي بوشعيب التأهيلية

المعلوميات

2

30

04/09/12

710615

التجاني قطبي

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية محمد الحنصالي العدادية

التكنولوجيا

3

98

16/09/92

1407970

بناصر نادية

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية حليمة السعدية العدادية

التكنولوجيا

1

82

05/10/05

1174720

عفاف وضيف

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية النجد التأهيلية

التكنولوجيا

1

78

06/09/00

1233208

فتح ا عزيز

إقليم :الجديدة

حوزية

ثاتوية ابن طفيل العدادية

التكنولوجيا

1

46

10/09/01

1232820

بلكوفة نبيل

إقليم :الجديدة

أولد رحمون

ثانوية مولي الحسن العدادية

التكنولوجيا

1

44

1588510

احمد زهار

إقليم :الجديدة

الجديدة (البلدية)

ثانوية  3مارس العدادية

التكنولوجيا

1

42

02/09/10

1589296

غسان الدازي

إقليم :الجديدة

أزمور (البلدية)

ثانوية لل حسناء العدادية

التكنولوجيا

4

42

02/09/10

1589303

عائشة عسال

إقليم :الجديدة

مولي عبد ا

ثانوية المام مسلم العدادية

التكنولوجيا

9

42

02/09/10

1597920

جمال العراجي

إقليم :الجديدة

مولي عبد ا

ثانوية الفرح العدادية

التكنولوجيا

2

36

05/09/11

1688284

عبد السلم ربيحي

إقليم :الجديدة

بولعوان

ثانوية القصيبة العدادية

التكنولوجيا

11

30

04/09/12

1052134

عزيزة قرموشي

إقليم :مديونة

تيط مليل (البلدية)

بدر

اللغة العربية

1

108

16/09/97

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوجة

06/09/01

27

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1179008

خديجة عياش

إقليم :مديونة

مديونة (البلدية)

المام الشاطبي

اللغة العربية

1

90

16/09/00

1284041

عبد الكريم صلوح

إقليم :مديونة

سيدي حجاج واد حصار

التحدي

اللغة العربية

2

46

01/01/02

1754738

كروم محمد

إقليم :مديونة

سيدي حجاج واد حصار

عثمان بن عفان

اللغة العربية

3

12

02/09/15

1405654

الحايكي عبد الكبير

إقليم :مديونة

تيط مليل (البلدية)

تيط مليل

اللغة الفرنسية

1

34

01/02/08

1755435

مديحة المستعبد

إقليم :مديونة

مديونة (البلدية)

عبد ا كنون

اللغة الفرنسية

1

22

02/09/15

1755712

أكبار عبد الحق

إقليم :مديونة

سيدي حجاج واد حصار

عثمان بن عفان

الجتماعيات

1

12

02/09/15

212362

سلمني عبد اللطيف

إقليم :مديونة

سيدي حجاج واد حصار

عثمان بن عفان

الرياضيات

1

126

16/09/84

1749989

سارة أحسني

إقليم :مديونة

سيدي حجاج واد حصار

التحدي

الرياضيات

2

28

02/09/14

1178074

عبداللطيف نصيب

إقليم :مديونة

مديونة (البلدية)

المام الشاطبي

الفيزياء والكيمياء

2

34

06/09/00

1588035

صالح بوكنيفي

إقليم :مديونة

تيط مليل (البلدية)

بدر

الفيزياء والكيمياء

3

28

02/09/10

1750025

عاطف خديجة

إقليم :مديونة

الهراويين (البلدية)

علي ابن أبي طالب

الفيزياء والكيمياء

3

28

02/09/14

1750590

عمر حركات

إقليم :مديونة

تيط مليل (البلدية)

بدر

الفيزياء والكيمياء

2

28

02/09/14

1505178

عبد المولى بوبرنوس

إقليم :مديونة

تيط مليل (البلدية)

بدر

التربية السلمية

2

64

05/09/08

1685014

جمال اجنو

إقليم :مديونة

تيط مليل (البلدية)

تيط مليل

التربية السلمية

1

34

03/09/13

1544557

محمد الحمداوي

إقليم :مديونة

سيدي حجاج واد حصار

سيدي حجاج

التربية البدنية

1

48

02/09/09

1446964

جميلة صبار

إقليم :مديونة

تيط مليل (البلدية)

بدر

المعلوميات

2

70

05/09/07

1684989

سرنان سفيان

إقليم :مديونة

سيدي حجاج واد حصار

عثمان بن عفان

المعلوميات

3

24

03/09/13

366453

تحوحي حسن

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

إبن رشيق

اللغة العربية

1

82

16/09/89

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

28

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1687331

لعكوبي غزلن

عمالة :المحمدية

عين حرودة (البلدية)

عين حرودة

اللغة العربية

1

26

04/09/12

1693332

الدريسية الفحفوحي

عمالة :المحمدية

عين حرودة (البلدية)

عين حرودة

اللغة العربية

2

24

03/09/13

1284034

نادية العلوي

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

يعقوب المنصور

اللغة العربية

4

18

01/01/03

1749970

لطيفة بوسيك

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

عبد الرحمان شناف

اللغة العربية

1

17

1177025

ربيعة المشرقي

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

يعقوب المنصور

اللغة الفرنسية

2

66

06/09/00

1688392

غزلن سرار

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

المحمدية

اللغة الفرنسية

2

30

04/09/12

1684911

سميرة الغرايب

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

عبد الرحمان شناف

اللغة الفرنسية

1

25

1597258

ايمان اوبندراع

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

علل بن عبد ا

اللغة الفرنسية

1

18

1687774

تشيش مريم

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

الجولن

اللغة الفرنسية

1

14

1448200

وديان سائح

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

العقيد العلم

اللغة الفرنسية

2

12

05/09/07

1687109

محمد الباهية

عمالة :المحمدية

عين حرودة (البلدية)

وادي المخازن

اللغة الفرنسية

1

12

04/09/12

1755453

راندا حنصال

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

إبن رشيق

اللغة الفرنسية

4

12

02/09/15

1280067

يونس ناجم

عمالة :المحمدية

عين حرودة (البلدية)

عين حرودة

الجتماعيات

2

54

07/09/04

1750561

ميلودة حوات

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

علل بن عبد ا

الجتماعيات

3

28

02/09/14

1685803

عفاف برامو

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

المغرب العربي

الجتماعيات

3

26

04/09/12

1684856

خيار رشيدة

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

المغرب العربي

الجتماعيات

3

24

03/09/13

1755701

خديجة زاويد

عمالة :المحمدية

الشللت

المروة

الجتماعيات

3

22

02/09/15

1749828

نجوى بوكري

عمالة :المحمدية

الشللت

نازك الملئكة

الجتماعيات

2

18

02/09/14

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوج

02/09/14

03/09/13
05/09/11

إلتحاق بالزوج

04/09/12

29

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1750568

منير خيري

عمالة :المحمدية

سيدي موسى بن علي

إعدادية سيدي موسى بن علي

الجتماعيات

1

18

1685834

إلهام معروف

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

المغرب العربي

الجتماعيات

1

12

1755322

عبد الغني بوقطب

عمالة :المحمدية

بني يخلف

المختار السوسي

الجتماعيات

2

12

02/09/15

1755717

رشيد كرايد

عمالة :المحمدية

سيدي موسى المجدوب

أولد مومن

الجتماعيات

1

12

02/09/15

772808

الحبيب المباركي

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

عبد الرحمان شناف

الرياضيات

1

104

16/09/92

1447110

بشرى كرور

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

العقيد العلم

الرياضيات

2

36

05/09/07

1687482

المهدي توفيقي

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

علل بن عبد ا

الرياضيات

2

26

04/09/12

1754700

عادل الملكاوي

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

فلسطين

الرياضيات

3

12

02/09/15

1755739

زينب الطريبق

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

إبن رشيق

الرياضيات

1

12

1596911

إيمان طواع

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

يعقوب المنصور

علوم الحياة والرض

1

40

05/09/11

1596924

عبد الرزاق مهدي

عمالة :المحمدية

بني يخلف

شكيب أرسلن

علوم الحياة والرض

1

18

05/09/11

1749804

سكينة المغاط

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

يعقوب المنصور

علوم الحياة والرض

1

18

1684932

اوشيخ خديجة

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

عبد الرحمان شناف

علوم الحياة والرض

2

12

03/09/13

149775

جلل

عمالة :المحمدية

عين حرودة (البلدية)

عين حرودة

الفيزياء والكيمياء

1

170

16/09/82

1504628

عبد الخالق البهجة

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

الجولن

الفيزياء والكيمياء

1

44

05/09/08

1750615

ايت عبو خديجة

عمالة :المحمدية

الشللت

نازك الملئكة

الفيزياء والكيمياء

1

28

02/09/14

1588042

مراد الصبري

عمالة :المحمدية

عين حرودة (البلدية)

عين حرودة

الفيزياء والكيمياء

2

18

02/09/10

1588046

محمد الحرشة

عمالة :المحمدية

بني يخلف

شكيب أرسلن

الفيزياء والكيمياء

1

18

02/09/10

عبد ا

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

02/09/14
إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوج

04/09/12

02/09/15

02/09/14
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2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1749952

السلك مصطفى

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

المغرب العربي

الفيزياء والكيمياء

1

18

02/09/14

1750582

محمد البلغمي

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

علل بن عبد ا

الفيزياء والكيمياء

1

18

02/09/14

1750618

هينوب نسرين

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

فلسطين

الفيزياء والكيمياء

1

18

02/09/14

1283486

محمد الخافي

عمالة :المحمدية

بني يخلف

المختار السوسي

التربية السلمية

1

54

10/10/03

1588940

عبد الله أيت أمغار

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

علل بن عبد ا

التربية السلمية

1

52

02/09/10

1755165

محمد تكديرت

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

يعقوب المنصور

التربية السلمية

1

12

02/09/15

310773

عزيز صبير

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

الجولن

التربية البدنية

1

148

21/09/87

90409

عبدالجليل البهجاوي

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

الجولن

التربية البدنية

1

124

16/09/95

1686027

محمد أزروال

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

علل بن عبد ا

التربية البدنية

1

30

04/09/12

1685351

أسماء لقويري

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

المحمدية

التربية البدنية

5

22

03/09/13

1505816

البوق أمين

عمالة :المحمدية

سيدي موسى المجدوب

أولد مومن

التربية البدنية

1

14

1308813

البزاري شكيب

عمالة :المحمدية

بني يخلف

حمان الفطواكي

التربية الموسيقية

11

70

إلتحاق بالزوجة

05/09/08
05/09/03

1447795

البرانصي فيصل

عمالة :المحمدية

بني يخلف

المختار السوسي

التربية الموسيقية

1

43

إلتحاق بالزوجة

05/09/07

1598138

أزهار بديع

عمالة :المحمدية

الشللت

المروة

التربية الموسيقية

11

36

إلتحاق بالزوج

05/09/11

1280168

البوعزاوي صالح

عمالة :المحمدية

المحمدية (البلدية)

علل بن عبد ا

المعلوميات

1

88

16/09/04

1505661

محمد البوهالي

عمالة :المحمدية

عين حرودة (البلدية)

وادي المخازن

المعلوميات

2

40

05/09/08

988497

حكيمة الحريري

إقليم :النواصر

اولد عزوز

خناتة بنت بكار

اللغة العربية

2

46

16/09/93

1597599

العيشوش هدى

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

دار بوعزة

اللغة العربية

1

36

05/09/11

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

31

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

1754739

خديجة أقنجاوي

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

عبد ا الحداوي

اللغة العربية

1

12

نوع الطلب

تاريخ التوظيف
02/09/15

1756088

مديحة بوغروم

إقليم :النواصر

النواصر (البلدية)

الداخلة

اللغة العربية

1

12

إلتحاق بالزوج

02/09/15

1908267

كوثر شعوب

إقليم :النواصر

النواصر (البلدية)

توفيق الحكيم

اللغة العربية

2

7

إلتحاق بالزوج

02/09/16

1280601

لحبق نبيلة

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

دار بوعزة

اللغة الفرنسية

1

48

07/09/04

1685145

الطويل غزلن

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

محمد جودار

اللغة الفرنسية

2

34

03/09/13

1750632

عائشة باسي

إقليم :النواصر

بوسكورة (البلدية)

عبد المالك السعدي

اللغة الفرنسية

4

28

02/09/14

1754307

زينب شهاب

إقليم :النواصر

النواصر (البلدية)

توفيق الحكيم

اللغة الفرنسية

1

22

02/09/15

1549298

حنان الطالب

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

حسن الصغير

اللغة الفرنسية

1

12

إلتحاق بالزوج

02/09/09

1754742

نورة أحيون

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

عبد ا الحداوي

اللغة الفرنسية

1

12

إلتحاق بالزوج

02/09/15

1754950

سميرة أروهار

إقليم :النواصر

بوسكورة (البلدية)

ابن عربي

اللغة الفرنسية

1

12

إلتحاق بالزوج

02/09/15

1755987

يسرى ادراز

إقليم :النواصر

بوسكورة (البلدية)

عبد المالك السعدي

اللغة الفرنسية

1

12

إلتحاق بالزوج

02/09/15

1284735

الميص الحاجة

إقليم :النواصر

بوسكورة (البلدية)

ابن مالك

اللغة النجليزية

3

74

إلتحاق بالزوج

07/09/05

988665

التوفيق حنان

إقليم :النواصر

اولد عزوز

خناتة بنت بكار

الرياضيات

2

126

16/09/93

718331

الـمـصــطــفـــى مباركي

إقليم :النواصر

أولد صالح

الشهيد أحمد بن محمد الراشدي

الرياضيات

1

48

16/09/92

1447112

محمد مودتير

إقليم :النواصر

بوسكورة (البلدية)

بوسكورة

الرياضيات

2

26

05/09/07

1750361

عبد العزيز عوان

إقليم :النواصر

بوسكورة (البلدية)

ابن عربي

الرياضيات

1

18

02/09/14

1754536

الشاجي سارة

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

خالد بن الوليد

الرياضيات

1

13

1750670

مصطفى الشجعي

إقليم :النواصر

بوسكورة (البلدية)

بوسكورة

علوم الحياة والرض

1

28

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوج

02/09/15
02/09/14
32

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1750656

العباري كمال

إقليم :النواصر

بوسكورة (البلدية)

عبد المالك السعدي

علوم الحياة والرض

2

18

1756145

كروشي فاطنة

إقليم :النواصر

أولد صالح

الشهيد أحمد بن محمد الراشدي

علوم الحياة والرض

1

12

1178022

بنصار مولي ابراهيم

إقليم :النواصر

أولد صالح

الشهيد أحمد بن محمد الراشدي

الفيزياء والكيمياء

1

72

06/09/00

1284490

الطاهر منعاوي

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

حسن الصغير

الفيزياء والكيمياء

1

52

07/09/05

1446995

ياسمينة العلوي

إقليم :النواصر

بوسكورة (البلدية)

ابن مالك

الفيزياء والكيمياء

1

42

05/09/07

1279345

جواد عودة

إقليم :النواصر

أولد صالح

الشهيد أحمد بن محمد الراشدي

الفيزياء والكيمياء

4

40

07/09/04

1685933

ابراهيم الحيمر

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

آسية الوديع

الفيزياء والكيمياء

2

40

04/09/12

1598697

مونير صديق

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

عبد ا الحداوي

الفيزياء والكيمياء

5

36

05/09/11

1687487

توفيق إبراهيم

إقليم :النواصر

النواصر (البلدية)

توفيق الحكيم

الفيزياء والكيمياء

1

32

04/09/12

1505622

زكرياء لشكر

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

احمد المنصور الذهبي

الفيزياء والكيمياء

6

24

05/09/08

1597963

المصطفى صاريح

إقليم :النواصر

النواصر (البلدية)

الداخلة

الفيزياء والكيمياء

1

22

05/09/11

1685925

بوسني رشيد

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

حمان الفطواكي

الفيزياء والكيمياء

6

22

04/09/12

1755404

خديجة بنعطار

إقليم :النواصر

بوسكورة (البلدية)

عبد المالك السعدي

الفيزياء والكيمياء

1

12

1687806

أيوب المرابط

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

حمان الفطواكي

التربية السلمية

1

26

04/09/12

1755122

يوسف فتحي

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

محمد جودار

التربية السلمية

1

12

02/09/15

310742

محمد اترانكيلو

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

الشهيدة الغظفة بنت المدني

التربية البدنية

1

126

21/09/87

1686888

اسية صديقي

إقليم :النواصر

النواصر (البلدية)

الداخلة

التربية البدنية

1

30

1233738

زين العابدين المين

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

عبد ا الحداوي

التربية التشكيلية

1

96

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

02/09/14
إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوج

02/09/15

02/09/15

04/09/12
17/09/01
33

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

السم و النسب

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات
المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1446873

يوسف بنعية

إقليم :النواصر

النواصر (البلدية)

الداخلة

التربية التشكيلية

1

36

05/09/07

1684978

الغريسي عفاف

إقليم :النواصر

بوسكورة (البلدية)

بوسكورة

التربية التشكيلية

1

24

03/09/13

1684995

خديجة ادريسي

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

حمان الفطواكي

التربية الموسيقية

1

34

03/09/13

1684991

أسامة الموضى

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

المام مسلم

التربية الموسيقية

1

24

03/09/13

1504670

سربوت جمال

إقليم :النواصر

بوسكورة (البلدية)

ابن مالك

المعلوميات

1

58

05/09/08

1597996

الهام سجيد

إقليم :النواصر

دار بوعزة (البلدية)

خالد بن الوليد

المعلوميات

2

37

إلتحاق بالزوج

06/10/11

1688273

كوسكوس يونس

إقليم :النواصر

النواصر (البلدية)

توفيق الحكيم

التكنولوجيا

1

30

إلتحاق بالزوجة

04/09/12

1688293

نظيرة السمللي

إقليم :النواصر

بوسكورة (البلدية)

ادريس الول

التكنولوجيا

1

30

04/09/12

259989

محمد العماري

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العداديةالسمارة

اللغة العربية

2

100

02/11/88

1309564

عبد الله الرويشي

إقليم :سطات

سيدي العايدي

الثانوية التأهيلية سيدي العايدي

اللغة العربية

1

84

19/09/03

1309704

زهير حسن

إقليم :سطات

اولد الصغير

الثانوية العدادية أولد الصغير

اللغة العربية

1

50

05/09/03

1687662

حسناء المرخي

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية مولي إسماعيل

اللغة العربية

1

30

إلتحاق بالزوج

04/09/12

1756086

خديجة معاش ا

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية مولي عبد ا

اللغة العربية

1

13

إلتحاق بالزوج

02/09/15

890657

فتحي عائشة

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

ثانوية المسيرة الخضراء العدادية

اللغة الفرنسية

1

106

21/09/88

1261281

سهام بلحديوي

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية مولي إسماعيل

اللغة الفرنسية

1

32

04/09/02

1754617

بشرة الشرادي

إقليم :سطات

لولد (البلدية)

الثانوية التأهيلية العيون

اللغة الفرنسية

1

12

1282225

كنوني محمد

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

ثانوية المسيرة الخضراء العدادية

اللغة النجليزية

2

72

07/09/05

1279093

الفارية نوال

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العداديةالسمارة

اللغة النجليزية

3

60

07/09/04

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوج

02/09/15

34

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1687157

زكرياء اسعاف

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

سيدي لغليمي

اللغة النجليزية

7

30

1693204

أسامة مرابطي

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية مولي عبد ا

اللغة النجليزية

1

24

1598654

هشام كزولي

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية مولي إسماعيل

الجتماعيات

2

28

1684850

يونس روجدي

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية مولي عبد ا

الجتماعيات

1

13

988386

فاتحة بنتوركي

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية مولي إسماعيل

الرياضيات

1

114

16/09/93

789497

حميد القطابي الدريسي

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية مولي عبد ا

الرياضيات

1

108

16/09/92

342008

عــبــد الـرزاق مـنـيـــــــر

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية مولي إسماعيل

الرياضيات

1

84

1177182

محمد فكار

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية مولي عبد ا

الرياضيات

2

60

06/09/00

1407926

ميساوي الميلود

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية مولي عبد ا

الرياضيات

2

40

07/09/05

1749996

بثينة تابث

إقليم :سطات

مشرع بن عبو

ثانوية عبدالكريم الخطابي العدادية

الرياضيات

1

28

02/09/14

1588119

ابراهيم اضريس

إقليم :سطات

سيدي العايدي

الثانوية التأهيلية سيدي العايدي

الرياضيات

1

22

02/09/10

1750855

سلمى حداني

إقليم :سطات

اولد الصغير

الثانوية العدادية أولد الصغير

الرياضيات

1

18

02/09/14

1176716

المصطفى تمازي

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية مولي عبد ا

الفيزياء والكيمياء

5

94

06/09/00

1692568

يوسف المهر

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية العروسية

الفيزياء والكيمياء

3

34

03/09/13

1685920

عبد الكريم بلبزار

إقليم :سطات

بن أحمد (البلدية)

الثانوية التأهيلية أنس بن مالك

الفيزياء والكيمياء

9

30

04/09/12

1750593

العشي حميد

إقليم :سطات

ثوالت

ثانوية التوالت العدادية

الفيزياء والكيمياء

7

28

02/09/14

1755385

فاطنة بصلة

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية مولي إسماعيل

الفيزياء والكيمياء

1

12

1279371

باروش حسن

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

سيدي لغليمي

التربية السلمية

1

50

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

04/09/12
إلتحاق بالزوجة

03/09/13
05/09/11

إلتحاق بالزوجة

إلتحاق بالزوجة

إلتحاق بالزوج

03/09/13

16/09/88

02/09/15
07/09/04
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نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية (الوطنية و
الجهوية) بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي لسنة
2017

مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1544883

خالد جرموني

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية مولي إسماعيل

التربية السلمية

1

40

02/09/09

1545327

عائشة عركاب

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العداديةالسمارة

التربية السلمية

1

40

02/09/09

1409206

هشام فريسي

إقليم :سطات

بن أحمد (البلدية)

ملحقة إعدادية محمد السادس

التربية السلمية

1

18

06/09/06

1755160

يوسف تالمة

إقليم :سطات

سيدي العايدي

الثانوية التأهيلية سيدي العايدي

التربية السلمية

7

12

02/09/15

1756062

زهيرة الشخش

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

ثانوية المسيرة الخضراء العدادية

التربية السلمية

4

12

إلتحاق بالزوج

02/09/15

90761

محمد فقهي

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

ثانوية المسيرة الخضراء العدادية

التربية التشكيلية

1

39

إلتحاق بالزوجة

16/09/95

1588161

سعيد العزيزي

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية مولي عبد ا

التربية التشكيلية

1

28

02/09/10

1688480

فاطمة الزهرة مكرم

إقليم :سطات

لولد (البلدية)

الثانوية التأهيلية العيون

المعلوميات

3

40

04/09/12

1409652

محمد حبيب ا

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

سيدي لغليمي

المعلوميات

2

36

06/09/06

1688461

حنان مستور

إقليم :سطات

سيدي العايدي

الثانوية التأهيلية سيدي العايدي

المعلوميات

1

30

04/09/12

1750889

بشرى الخيات

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

ثانوية المسيرة الخضراء العدادية

المعلوميات

7

28

02/09/14

1688460

إيمان رحيم

إقليم :سطات

سيدي العايدي

الثانوية التأهيلية سيدي العايدي

المعلوميات

1

18

04/09/12

1278022

عروي بوشعيب

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية مولي إسماعيل

التكنولوجيا

1

78

07/09/04

1588483

عزيز هزام

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية العروسية

التكنولوجيا

1

42

02/09/10

1545425

امين طاهر

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

ثانوية المسيرة الخضراء العدادية

التكنولوجيا

3

40

02/09/09

1688334

مصطفى ناشيط

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

الثانوية العدادية مولي عبد ا

التكنولوجيا

2

40

04/09/12

1688337

سمية الناصري

إقليم :سطات

البروج (البلدية)

الثانوية العدادية بني مسكين

التكنولوجيا

2

40

04/09/12

1688330

المهدي بوكنز

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

ثانوية المسيرة الخضراء العدادية

التكنولوجيا

3

30

05/09/12
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مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1688340

أسماء لغياتي

إقليم :سطات

سطات (البلدية)

ثانوية محمد عابد الجابري العدادية

التكنولوجيا

1

30

04/09/12

1688347

صلح الدين كراري

إقليم :سطات

اولد الصغير

الثانوية العدادية أولد الصغير

التكنولوجيا

3

30

04/09/12

1597929

تيمور إسماعيل

إقليم :سطات

رأس العين الشاوية

ثانوية الفارابي العدادية

التكنولوجيا

6

18

05/09/11

1692549

عبد العزيز كصاب

إقليم :سيدي بنور

أولد سبيطة

ثانوية ابن سينا العدادية

اللغة العربية

3

24

02/09/13

1685905

أمين حسيب

إقليم :سيدي بنور

بوحمام

ثانوية الطلس العدادية

اللغة الفرنسية

1

40

04/09/12

1123978

هند مرفوق

إقليم :سيدي بنور

سيدي بنور (البلدية)

ثانوية حمان الفطواكي العدادية

اللغة الفرنسية

1

33

1749784

كنيني عبد الغني

إقليم :سيدي بنور

سيدي بنور (البلدية)

ثانوية حمان الفطواكي العدادية

اللغة الفرنسية

1

18

إلتحاق بالزوج

16/09/98
02/09/14

1281633

فوزية هرمك

إقليم :سيدي بنور

مطران

ثانوية السلم العدادية

الجتماعيات

1

64

إلتحاق بالزوج

04/09/02

1309698

عبد العزيز واد الرحمان

إقليم :سيدي بنور

الغنادرة

ثانوية ابن عباد العدادية

الجتماعيات

1

31

إلتحاق بالزوجة

05/09/03

1755091

حسن لشفة

إقليم :سيدي بنور

سيدي بنور (البلدية)

ثانوية لل فاطمة الزهراء العدادية

الجتماعيات

4

13

إلتحاق بالزوجة

02/09/15

1447099

عصام اللضحى

إقليم :سيدي بنور

سيدي بنور (البلدية)

ثانوية حمان الفطواكي العدادية

الرياضيات

1

42

05/09/07

1588655

رجاء العطار

إقليم :سيدي بنور

سيدي بنور (البلدية)

ثانوية حمان الفطواكي العدادية

الرياضيات

1

42

02/09/10

1685875

يوسف الربيعي

إقليم :سيدي بنور

الوليدية

ثانوية الوليدية العدادية

الرياضيات

1

30

04/09/12

1726207

رشيد شعالي

إقليم :سيدي بنور

سيدي بنور (البلدية)

ثانوية حمان الفطواكي العدادية

الرياضيات

1

28

02/09/14

1588667

سناء حواص

إقليم :سيدي بنور

أولد عمران

ثانوية أولد عمران التأهيلية

الرياضيات

1

24

1749906

توفيق صديق

إقليم :سيدي بنور

أولد عمران

ثانوية أولد عمران التأهيلية

الرياضيات

1

18

1692879

ثوريا اتويجر

إقليم :سيدي بنور

بوحمام

ثانوية الطلس العدادية

علوم الحياة والرض

3

24

1685937

محمد امين الزاوية

إقليم :سيدي بنور

سيدي بنور (البلدية)

ثانوية المختار السوسي العدادية

الفيزياء والكيمياء

2

40
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إلتحاق بالزوج

02/09/10
02/09/14

إلتحاق بالزوج

03/09/13
04/09/12
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مديرية منظومة العلم & مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

جهة التعيين :
رقم التأجير

06

06/07/2017

الدار البيضاء  -سطات

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1685942

هودة قدار

إقليم :سيدي بنور

سيدي بنور (البلدية)

ثانوية حمان الفطواكي العدادية

الفيزياء والكيمياء

1

40

04/09/12

1687516

سميرة الطويل

إقليم :سيدي بنور

سيدي بنور (البلدية)

ثانوية لل فاطمة الزهراء العدادية

الفيزياء والكيمياء

3

40

04/09/12

1685928

الكوبي هشام

إقليم :سيدي بنور

مطران

ثانوية السلم العدادية

الفيزياء والكيمياء

5

30

04/09/12

1685939

بوشعيب حباش

إقليم :سيدي بنور

سيدي بنور (البلدية)

ثانوية لل فاطمة الزهراء العدادية

الفيزياء والكيمياء

3

30

04/09/12

1544330

عمار خليد

إقليم :سيدي بنور

العونات

ثانوية أربعاء العونات العدادية

الفيزياء والكيمياء

1

28

02/09/09

1692571

عبدالكبير السايح

إقليم :سيدي بنور

زمامرة (البلدية)

ثانوية يوسف بن تاشفين العدادية

الفيزياء والكيمياء

3

24

03/09/13

1692652

صالح بوشعيب

إقليم :سيدي بنور

أولد سبيطة

ثانوية ابن سينا العدادية

الفيزياء والكيمياء

3

24

03/09/13

1749940

عبد اللطيف الغاني

إقليم :سيدي بنور

المشرك

ثانوية الزيتونة العدادية

الفيزياء والكيمياء

3

18

02/09/14

1749960

هشام فتح ا

إقليم :سيدي بنور

زمامرة (البلدية)

ثانوية علل بن عبد ا العدادية

الفيزياء والكيمياء

9

18

02/09/14

1751687

احمد نور

إقليم :سيدي بنور

الغنادرة

ثانوية ابن عباد العدادية

الفيزياء والكيمياء

3

18

03/09/14

1755156

قصاب الشرقي

إقليم :سيدي بنور

الغنادرة

ثانوية ابن عباد العدادية

التربية السلمية

2

15

1545450

عبد الرحيم الضحى

إقليم :سيدي بنور

سانية بركيك

ثانوية القسطلني العدادية

المعلوميات

4

58

02/09/09

1176930

لبددري خالد

إقليم :سيدي بنور

سيدي بنور (البلدية)

ثانوية حمان الفطواكي العدادية

التكنولوجيا

1

108

06/09/00

بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة ،يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة.

إلتحاق بالزوجة

02/09/15

38

