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عمالة: مكناس 154351202/09/09 49 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسعيدة الحسني 1 الثانوية التأهيلية عمر بن الخطاب مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 169150403/09/13 26 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةربيعة هاشم 3 الثانوية التأهيلية الكندي ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 169017003/09/13 25 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةكريمي كنزة 5 الثانوية التأهيلية المنفلوطي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 168923503/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةزهرة الشبابي 7 الثانوية التأهيلية إبن الهيثم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 169007003/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةفاطمة اسطايب 1 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 169150503/09/13 24 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةأناس احميداني 5 الثانوية التأهيلية السلم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 175809302/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةكريمة جرنيج 1 الثانوية التأهيلية الكندي ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 104849616/09/96 120 2اللغة الفرنسيةلطفي هشام الثانوية التأهيلية الزيتون مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 130761723/09/03 61 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةكلوة يوسف 3 الثانوية التأهيلية المام الغزالي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 140760005/09/08 40 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء زهران 1 الثانوية التأهيلية إبن الهيثم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 154424302/09/09 30 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةزاهر عزيزة 5 الثانوية التأهيلية أناسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 169156003/09/13 25 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة عطى 3 الثانوية التأهيلية الكندي ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 168998803/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةزينب العراف 1 الثانوية التأهيلية إبن الهيثم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 123575506/09/01 22 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةوفاء ادبيش 1 الثانوية التأهيلية بدر مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 159667218/11/11 22 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسعيدي  حليمة 1 الثانوية التأهيلية بدر مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 105094916/09/97 21 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنادية لعروسي 1 الثانوية التأهيلية تولل تولل )البلدية(

عمالة: مكناس 172433002/09/14 21 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةرجاء بوسيف 1 الثانوية التأهيلية إبن الهيثم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 159200605/04/10 20 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةيامنة قجيع 3 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد مكناس )البلدية(
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عمالة: مكناس 34841216/09/89 152 1اللغة النجليزيةالزريكي  محمد الثانوية التأهيلية المرجعية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 140917806/09/06 66 1اللغة النجليزيةالسوفي كريم الثانوية التأهيلية بدر مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 154494202/09/09 58 2اللغة النجليزيةيعقوبي ادريس الثانوية التأهيلية الزيتون مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 37582901/12/90 52 1اللغة النجليزيةعبد الفتاح ملوك الثانوية التأهيلية محمد المكناسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 127974207/09/04 46 3اللغة النجليزيةبنعيسي عبد الكريم الثانوية التأهيلية الزيتون مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 159958005/09/11 46 9اللغة النجليزيةفارح ليلى الثانوية التأهيلية الكندي ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 168699104/09/12 40 2اللغة النجليزيةالغازي أيوب الثانوية التأهيلية إبن الهيثم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158962002/09/10 36 8اللغة النجليزيةتوفيق مريد الثانوية التأهيلية الكندي ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 172381302/09/14 19 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةمنال ضو الصباح 1 الثانوية التأهيلية لل أمينة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 172380202/09/14 18 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةخالد التسولي 7 الثانوية التأهيلية عمر بن الخطاب مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 175805902/09/15 14 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةحميش لمياء 2 الثانوية التأهيلية المرجعية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 141015006/09/06 68 إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةسناء ظفر ا 1 الثانوية التأهيلية السلم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 169129503/09/13 24 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتعبد المالك امرابطي 3 الثانوية التأهيلية عمر بن الخطاب مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 172361302/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتيونس كبزيز 3 الثانوية التأهيلية إبن الهيثم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 105193216/09/97 109 إلتحاق بالزوجالرياضياتتورية الصادقي 2 الثانوية التأهيلية لل أمينة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 126136504/09/02 76 1الرياضياتسعيد بولمان الثانوية التأهيلية القصبة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 127827907/09/04 72 4الرياضياترشيد بهلول الثانوية التأهيلية عمر بن الخطاب مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 9224116/09/95 70 4الرياضياتبشيري رشيد الثانوية التأهيلية بدر مكناس )البلدية(
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عمالة: مكناس 130905505/09/03 70 1الرياضياتفراج حميد الثانوية التأهيلية إبن البيطار مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 144379905/09/07 70 3الرياضياتالتوكماطي احمد الثانوية التأهيلية الزيتون مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 34400016/09/88 58 1الرياضياتمحمد ابن علي الثانوية التأهيلية محمد المكناسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 7783621/11/94 56 3الرياضياتايت باحسو عبدالقادر الثانوية التأهيلية إبن الرومي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 144375405/09/07 52 10الرياضياتسماع حسن الثانوية التأهيلية عمر بن الخطاب مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 150508505/09/08 52 6الرياضياتاكريني عبد العالي الثانوية التأهيلية الخوارزمي مولي ادريس زرهون )البلدية(

عمالة: مكناس 154565809/09/09 48 3الرياضياتمولود كويغط الثانوية التأهيلية الكندي ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 158737701/01/10 48 7الرياضياترشيد البيض الثانوية التأهيلية عمر بن الخطاب مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 127645511/02/03 40 1الرياضياتمزوار حبيبة الثانوية التأهيلية حمان الفطواكي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158737401/01/10 38 3الرياضياتيوسف الجابري الثانوية التأهيلية الكندي ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 32439821/09/87 36 1الرياضياتعبد القادر لحسناوي الثانوية التأهيلية محمد المكناسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 144379505/09/07 36 6الرياضياتيوسف  تغزاوي الثانوية التأهيلية المسيرة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 144676805/09/07 36 3الرياضياتالعمراوي العلمي الثانوية التأهيلية عمر بن الخطاب مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 111346016/09/97 15 إلتحاق بالزوجةالرياضياتمنصوري محمد 2 الثانوية التأهيلية المام الغزالي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 169139003/09/13 14 إلتحاق بالزوجةالرياضياتغرميلي خالد 1 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 144490118/02/08 13 إلتحاق بالزوجةالرياضياتمحمد الكعدي 1 الثانوية التأهيلية الكندي ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 74847316/09/93 136 1الفيزياء والكيمياءعاديل السماعيلي الثانوية التأهيلية المولى إسماعيل مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 9189616/09/95 120 10الفيزياء والكيمياءبوضوف المصطفى الثانوية التأهيلية إبن الرومي مكناس )البلدية(
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عمالة: مكناس 154351502/09/09 49 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالحسناوي سميرة 1 الثانوية التأهيلية عمر بن الخطاب مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 159076226/07/10 44 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءمليكة بلطي 1 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 167925101/03/11 42 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءخديجة لغريفي 1 الثانوية التأهيلية الزيتون مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 144794105/09/07 38 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالسرغيني محمد 1 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 159928905/09/11 30 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمولي احفيظ العلوي 1 الثانوية التأهيلية الكاديمية الملكية 

العسكرية

مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 144430305/09/07 28 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءأجظاظ  اسعيد 6 الثانوية التأهيلية المام الغزالي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 168995403/09/13 25 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءسليمة عماتي 1 الثانوية التأهلية لحسن بن محمد بن مبارك مهاية

عمالة: مكناس 167964501/03/11 23 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءهند  الديغوسي 3 الثانوية التأهيلية المولى إسماعيل مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 172249202/09/14 19 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءشفيق كعدي 1 الثانوية التأهلية لحسن بن محمد بن مبارك مهاية

عمالة: مكناس 167933901/03/11 18 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءزعيم محمد 4 الثانوية التأهيلية مالكة الفاسي بوفكران )البلدية(

عمالة: مكناس 172561702/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءعبد الحميد الباشر 8 الثانوية التأهيلية مالكة الفاسي بوفكران )البلدية(

عمالة: مكناس 154345902/09/09 50 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةمحمد البوشيخي 5 الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدان مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 168068504/09/12 30 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةهاروني علوي سهيل 2 الثانوية التأهيلية الكندي ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 172236102/09/14 19 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةبوعوين فدوى 2 الثانوية التأهيلية إبن الهيثم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 117193201/11/01 98 6الفلسفةالعلمي محمد سعيد الثانوية التأهيلية بدر مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 141050706/09/06 68 11الفلسفةنبيل الزرق الثانوية التأهيلية الكندي ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 123592006/09/01 62 5الفلسفةيونس   الحمدي الثانوية التأهيلية محمد المكناسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 111401816/09/97 60 5الفلسفةصلح الدين قضاوي عباسي الثانوية التأهيلية المسيرة مكناس )البلدية(
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عمالة: مكناس 175803202/09/15 13 إلتحاق بالزوجالفلسفةمستغفر سهام 1 الثانوية التأهيلية عمر بن الخطاب مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 175803702/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالفلسفةقريشل خالد 2 الثانوية التأهيلية عبد الرحمان بن زيدان مكناس )البلدية(

إقليم: بولمان 159216001/03/11 52 1اللغة العربيةفتيحة اليحياوي الثانوية التأهيلية مولي الحسن ميسور )البلدية(

إقليم: بولمان 159101926/07/10 42 1اللغة العربيةالبقالي يوسف الثانوية التأهيلية أبو بكر الرازي كيكو

إقليم: بولمان 171949303/09/13 34 1اللغة العربيةمحمد  الشيخ الثانوية التأهيلية 2 أكتوبر ايموزار مرموشة )البلدية(

إقليم: بولمان 158672202/09/10 42 1اللغة الفرنسيةمعمر مصطفى الثانوية التأهيلية تيشوكت بولمان )البلدية(

إقليم: بولمان 169001903/09/13 34 2اللغة الفرنسيةرفيق مليكة الثانوية التأهيلية أبو بكر الرازي كيكو

إقليم: بولمان 175813102/09/15 13 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمد بوضاهير 1 الثانوية التأهيلية المرابطين أوطاط الحاج )البلدية(

إقليم: بولمان 172353904/09/14 18 1اللغة النجليزيةحميد أوشرو الثانوية التأهيلية تيشوكت بولمان )البلدية(

إقليم: بولمان 172612702/09/14 18 1اللغة النجليزيةحدروني عبدالعالي الثانوية التأهيلية ميسور المختلطة ميسور )البلدية(

إقليم: بولمان 172471502/09/15 12 1اللغة النجليزيةمحمد الناصري الثانوية التأهيلية المرابطين أوطاط الحاج )البلدية(

إقليم: بولمان 143852402/01/07 28 1الرياضياترحو حدو الثانوية التأهيلية تيشوكت بولمان )البلدية(

إقليم: بولمان 175729902/09/15 22 1الرياضياتأوبوفتال مراد الثانوية التأهيلية تيشوكت بولمان )البلدية(

إقليم: بولمان 154322602/09/09 40 1علوم الحياة والرضبن عدو محمد الثانوية التأهيلية أبو بكر الرازي كيكو

إقليم: بولمان 159385205/09/11 46 1الفلسفةهشام التكماطي الثانوية العدادية الشريف الدريسي سكورة مداز

إقليم: بولمان 159391405/09/11 46 1الفلسفةمحمد زويتنات الثانوية التأهيلية تيشوكت بولمان )البلدية(

إقليم: بولمان 159389805/09/11 36 2الفلسفةجواد ازهار الثانوية التأهيلية مولي الحسن ميسور )البلدية(

إقليم: الحاجب 158593602/09/10 42 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبن  مداني   حنان 1 11  يناير عين تاوجطات )البلدية(

5 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. 
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إقليم: الحاجب 172355802/09/14 18 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةلشهب ناجية 2 ثانوية تاوجطات الجديدة التأهيلية عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 30645528/09/87 142 1اللغة الفرنسيةبوغانم عبد الرزاق 11  يناير عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 34087816/09/88 128 3اللغة الفرنسيةالمصطفى زعمون ثانوية جحجوح التأهيلية جحجوح

إقليم: الحاجب 37584516/09/94 118 1اللغة الفرنسيةالمصطفى شطير الثلوج الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 34686616/09/88 114 4اللغة الفرنسيةعبداللطيف العزوزي ابن الخطيب الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 154618301/01/10 19 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةماني لطفي 2 ابن الخطيب الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 172385502/09/14 19 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالحمادي سعاد 1 ابن الخطيب الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 175813602/09/15 15 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحجيبة البويسفي 2 11  يناير عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 111400316/09/97 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةوفاء الكون 2 ابن الخطيب الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 175749402/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةإلهام أكلوح 1 عمر بن عبد العزيز اكوراي )البلدية(

إقليم: الحاجب 175750302/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسامية الحسوني 1 ثانوية تاوجطات الجديدة التأهيلية عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 37581230/11/90 98 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةعبد النبي اباحنيني 3 ابن سينا سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 169321403/09/13 25 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةالشتيوي مريم 2 ابن الخطيب الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 127882707/09/04 62 1الرياضياتالعزاوي عيد ا الثلوج الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 150507905/09/08 56 1الرياضياتالعرابي  محسين ابن الخطيب الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 154331102/09/09 38 3الرياضياتبومزور عبد الكريم ابن الخطيب الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 150423105/09/08 36 إلتحاق بالزوجةالرياضياتقداف الحسن 1 ابن سينا سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 158683002/09/10 34 1الرياضياتأويدير وديع ابن الخطيب الحاجب )البلدية(
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إقليم: الحاجب 169140403/09/13 34 1الرياضياتالراضي فاطمة الزهراء الثلوج الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 172369202/09/14 28 1الرياضياتعملي محمد الثلوج الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 123862906/09/01 13 إلتحاق بالزوجةالرياضياتموزون عزيز 1 ابن سينا سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 169056703/09/13 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضبنبراهيم لمياء 2 16  نونبر أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 175176602/09/14 15 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضمصطفى ابنو علي 2 ثانوية تاوجطات الجديدة التأهيلية عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 89037716/09/88 122 1الترجمةحليمة الصغير ابن الخطيب الحاجب )البلدية(

عمالة: فاس 6405016/09/95 120 6اللغة العربيةادريس الكميتي ابن عربي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 111410916/09/97 98 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةمحمد زهر زموري 2 عبد الرحيم بوعبيد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 112388416/09/98 83 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةطابخ فوزية 1 طارق بن زياد زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 126663516/09/02 48 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةخالد    التوزاني 2 إبن رشد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 143848902/01/07 44 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبنشرقي فراح 9 بنسودة زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 37576005/12/90 118 1اللغة الفرنسيةالرحماني عبد العزيز مولي سليمان أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 24448328/09/87 114 1اللغة الفرنسيةإدريس معروف يوسف بن تاشفين أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 104950416/09/96 105 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمد الفقوصي 1 الدارسة زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 123826106/09/01 85 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةخديجة مداح 1 المير مولي الحسن سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 154390402/09/09 48 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةلضرع كوثر 2 عبد الرحيم بوعبيد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 154665101/01/10 48 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةعيادة هرمان 4 الهاشمي الفيللي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 128464607/09/05 82 2اللغة السبانيةحياة بومهني المام ابن حنبل أكدال )المقاطعة(
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عمالة: فاس 144370905/09/07 63 إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةقمري  نوال 3 ابن باجة فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 168787604/09/12 30 إلتحاق بالزوجةاللغة السبانيةمرشد هشام 1 عبد الكريم الداودي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 158633702/09/10 52 11اللغة اللمانيةفاطمة الزهراء المرنيسي العباس بناني جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 32949523/12/87 152 1الجتماعياتعباد عسو يوسف بن تاشفين أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 33154316/09/88 132 1الجتماعياتأحمد   السعدي ابن الثير أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 144517208/02/08 35 إلتحاق بالزوجالجتماعياتابو العيد كوثر 3 إبن رشد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 159875705/09/11 29 إلتحاق بالزوجالجتماعياتآمال عشور 7 ابن الهيتم المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 151527302/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتبادوا خاليد 11 العباس بناني جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 175652402/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتعبد الصمد طريبق 1 مولي ادريس فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 175669002/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتعلل  ابن عيسى 11 العباس بناني جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 36817916/09/89 122 1الرياضياتياسين الحسين إبن رشد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 73815216/09/93 120 1الرياضياتالسرحاني عبدالواحد إبن رشد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 78948216/09/92 120 3الرياضياتعبد الواحد قالة مولي سليمان أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 105123216/09/97 110 1الرياضياتتوفيق بنعمرو مولي سليمان أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 29630816/09/86 108 2الرياضياتسعيد فريدي مولي سليمان أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 78976016/09/92 98 1الرياضياتزهرة حجوم عبد الرحيم بوعبيد أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 20211516/09/82 94 1الرياضياتوردي ادريس ابن الثير أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 9260927/11/95 88 1الرياضياتحسان لمو الثانوية التقنية سايس )المقاطعة(
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عمالة: فاس 9227816/09/95 70 1الرياضياتمحمد حدادي ابن الثير أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 11628417/09/84 60 1الرياضياتعلي الدهبي ابن الثير أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 144656105/09/07 56 8الرياضياتعبدالواحد المعروفي مولي ادريس فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 154338402/09/09 50 1الرياضياتمصطفى الدحماني يوسف بن تاشفين أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 154637801/01/10 48 إلتحاق بالزوجالرياضياتفوزية الطالبي 1 الثانوية التقنية سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 140992906/09/06 46 9الرياضياترحمة  اقويبع يوسف بن تاشفين أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 9241716/09/95 34 2الرياضياتالحسن اوبها ابن سينا سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 136855607/09/04 34 1الرياضياتزهير كرزة عبدا العروي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 154263706/04/09 34 4الرياضياتنور الدين سقى ابن خلدون المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 154249406/04/09 30 3الرياضياتبوفال محمد الدارسة زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 141027206/09/06 28 1الرياضياتعبد الرحمن الخير الحاج الهادي التجموعتي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 172370202/09/14 28 1الرياضياتالصبان الحسن أم البنين فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 172372302/09/14 28 3الرياضياتجواد لمعلم عبدا العروي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 24373228/09/87 140 1علوم الحياة والرضيونس علمي مروني إبن رشد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 39028816/09/91 122 1علوم الحياة والرضمحمد حماموش عبدالكريم الرايس أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 105171116/09/97 86 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضأحمد اعيش 1 إبن رشد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 154437202/09/09 42 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضمونة بوعرفة 3 ابن عربي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 167867901/03/11 42 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضجليلة العمري 1 ابن باجة فاس المدينة )المقاطعة(
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عمالة: فاس 159374505/09/11 38 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضصهدان مارية 1 الدارسة زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 159091826/07/10 35 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالكعيبي كريمة 1 المنفلوطي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 159328305/09/11 34 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضاحميمز زكية 1 عبد الرحيم بوعبيد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 159261901/03/11 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضرجاء العمراني 1 مولي سليمان أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 168989103/09/13 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضرجاء بوستاني 2 ابن سينا سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 159949605/09/11 22 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضحميد الخطاب 1 عبد الرحيم بوعبيد أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 172390802/09/14 20 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضزروقي لبنى 5 عبدا كنون سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 39022516/09/91 144 1الفيزياء والكيمياءعزيزي فؤاد مولي سليمان أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 36532516/09/89 138 1الفيزياء والكيمياءاسوالي محمد إبن رشد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 74515116/09/93 109 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءعبدالكريم إدريسي عايدي 1 عبدالكريم الرايس أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 144657805/09/07 61 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمحمد الوردي 2 عبد الخالق الطرس زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 144518920/02/08 60 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءأميمة تويمي بنجلون 1 إبن رشد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 143894908/01/07 48 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءهدى الدريسي 2 سيدي احرازم سيدي حرازم

عمالة: فاس 168890404/09/12 31 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءسهام الغيام 6 الرازي أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 144678905/09/07 26 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالبوحديوي يونس 4 ابن الثير أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 144792005/09/07 25 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءعبد الغني برقليل 9 مولي رشيد فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 169048203/09/13 25 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءسعيدة  الصوفي 1 المنفلوطي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 130876717/09/03 94 2المعلومياتالشنتوفي نور الدين الهاشمي الفيللي زواغة )المقاطعة(
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عمالة: فاس 127940507/09/04 80 إلتحاق بالزوجالمعلومياتساطوري بتينة 1 صلح الدين اليوبي أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 150465805/09/08 56 إلتحاق بالزوجالمعلومياتاسماء الناجي 1 عبد الرحيم بوعبيد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 141075606/09/06 49 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتعزيز    طوسي 1 الدارسة زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 150465605/09/08 43 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتمحمد المفكر 2 عبد الخالق الطرس زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 172389202/09/14 19 إلتحاق بالزوجالمعلومياتعزي ابتسام 3 طارق بن زياد زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 127990607/09/04 76 إلتحاق بالزوجالفلسفةحديوي منية 1 عبد الرحيم بوعبيد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 144677805/09/07 58 إلتحاق بالزوجالفلسفةالزمي الحسني ليلى 8 الحاج الهادي التجموعتي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 154371402/09/09 50 إلتحاق بالزوجالفلسفةالكيلي أمان 2 بنسودة زواغة )المقاطعة(

إقليم: إفران 143848201/01/07 76 1اللغة العربيةكريمة رفعي الثانوية العسكرية الملكية الثانية إفران )البلدية(

إقليم: إفران 112494216/09/98 98 3اللغة الفرنسيةمونة بوزيان طارق بن زياد ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 89017416/09/88 94 1اللغة الفرنسيةفاطمة اغودان الثانوية العسكرية الملكية الثانية إفران )البلدية(

إقليم: إفران 140987506/09/06 58 3اللغة الفرنسيةابوعبيد    عصام طارق بن زياد ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 154395202/09/09 58 1اللغة الفرنسيةمدان حنان طارق بن زياد ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 154424602/09/09 58 2اللغة الفرنسيةوفاء الزحوط ثانوية ميشليفن التاهيلية ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 154562502/09/09 58 11اللغة الفرنسيةعدمي اكرام محمد الخامس ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 154643001/01/10 58 1اللغة الفرنسيةمحمد اعويش طارق بن زياد ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 154374602/09/09 56 2اللغة الفرنسيةحمزو حرية ثانوية سيدي المخفي التأهيلية سيدي المخفي

إقليم: إفران 128507207/09/05 54 1اللغة الفرنسيةجبلي يوسف طارق بن زياد ازرو )البلدية(
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إقليم: إفران 141063606/09/06 12 2الرياضياتسعيد اوبها محمد الخامس ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 168068904/09/12 40 1التربية البدنيةرشيد قسمي محمد الخامس ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 154392302/09/09 58 5الفلسفةمصطفى لقديم محمد الخامس ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 158579702/09/10 52 2الفلسفةجمال أمجيدي ثانوية سيدي المخفي التأهيلية سيدي المخفي

إقليم: صفرو 154232305/02/09 36 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةالرفيق محمد 1 الثانوية التأهيلية الميرة للة سلمى صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 115517616/09/99 24 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةأحسن حورية 1 الثانوية التأهيلية سيدي لحسن اليوسي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 169005103/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاليداري رشيدة 2 الثانوية التأهيلية سيدي لحسن اليوسي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 154592201/01/10 20 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالعروسي فاطمة 1 الثانوية التأهيلية محمد بن عبد الكريم 

الخطابي

صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 172219802/09/14 19 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبلحسن اسماء 5 الثانوية التأهيلية محمد القري البهاليل )البلدية(

إقليم: صفرو 77078416/09/91 124 2اللغة الفرنسيةتودي محمد الثانوية التأهيلية محمد بن عبد الكريم 

الخطابي

صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 24442816/09/88 102 4اللغة الفرنسيةالمنزهي محمد محمد السادس إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 169000803/09/13 25 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةخربوش فاطمة الزهراء 2 الثانوية التأهيلية سيدي لحسن اليوسي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 168997603/09/13 24 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةيسين بكار 5 الثانوية التأهيلية محمد القري البهاليل )البلدية(

إقليم: صفرو 150433405/09/08 20 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسلوى زلل 1 أبو سالم العياشي عين الشكاك

إقليم: صفرو 172384502/09/14 19 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبوقريتي سهام 1 الثانوية التأهيلية محمد القري البهاليل )البلدية(

إقليم: صفرو 172482202/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةوردة بوزلماط 6 محمد السادس إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 140559405/09/07 64 3اللغة النجليزيةالطيبي هند الثانوية التأهيلية الميرة للة سلمى صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 144763605/09/07 60 1اللغة النجليزيةنسرين نجاري أبو سالم العياشي عين الشكاك
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إقليم: صفرو 175740802/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةعثمان الدرقاوي 1 الثانوية التأهيلية سيدي لحسن اليوسي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 144523418/02/08 70 2الجتماعياتالعربي بنرمضان الثانوية التأهيلية سيدي لحسن اليوسي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 154286006/04/09 62 3الجتماعياتالبوزايني علي الثانوية التأهيلية محمد بن عبد الكريم 

الخطابي

صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 117181710/09/01 60 1الجتماعياتاسماعيل واري الثانوية التأهيلية محمد القري البهاليل )البلدية(

إقليم: صفرو 154604301/01/10 53 إلتحاق بالزوجالجتماعياتنورا عراش 1 الثانوية التأهيلية بئر أنزران صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 167907201/01/12 46 6الجتماعياتالعباس   عباسي محمد السادس إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 167940901/03/11 42 1الجتماعياتموسى الخويلدي طارق بن زياد راس تابودة

إقليم: صفرو 159665505/01/12 46 1الرياضياتفوزية الفقير الثانوية التأهيلية سيدي لحسن اليوسي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 159677221/10/11 34 1الرياضياتفدوى الزاهر الثانوية التأهيلية سيدي لحسن اليوسي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 172369302/09/14 28 1الرياضياتادريــــسي مصطفـــــى الثانوية التأهيلية بئر أنزران صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 168480203/09/13 24 ESSAADAOUI 

MUSTAPHA

2الرياضيات الثانوية التأهيلية محمد بن عبد الكريم 

الخطابي

صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 168994703/09/13 24 2الرياضياتالحسن السيار الثانوية التأهيلية الميرة للة سلمى صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 168994803/09/13 24 1الرياضياتمحمد طويلي الثانوية التأهيلية محمد بن عبد الكريم 

الخطابي

صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 150509305/09/08 22 1الرياضياتجمال العوين محمد الفاسي المنزل )البلدية(

إقليم: صفرو 175733602/09/15 22 1الرياضياتجمال السايح أبو سالم العياشي عين الشكاك

إقليم: صفرو 172372202/09/14 18 8الرياضياتياسين بوقرابج طارق بن زياد راس تابودة

إقليم: صفرو 172373102/09/14 18 5الرياضياتالعمراوي زكرياء الثانوية التأهيلية محمد القري البهاليل )البلدية(

إقليم: صفرو 117181215/09/01 94 1علوم الحياة والرضامينة  كريد الثانوية التأهيلية محمد بن عبد الكريم 

الخطابي

صفرو )البلدية(
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إقليم: صفرو 105178016/09/97 90 3علوم الحياة والرضأسماء المغراوي الثانوية التأهيلية سيدي لحسن اليوسي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 144725805/09/07 64 3علوم الحياة والرضالقزدوح هشام طارق بن زياد راس تابودة

إقليم: صفرو 154271206/04/09 56 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضبشرى المصبني 1 الثانوية التأهيلية سيدي لحسن اليوسي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 169127203/09/13 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضدابيج حنان 1 الثانوية التأهيلية محمد القري البهاليل )البلدية(

إقليم: صفرو 154557122/12/09 48 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءزكرياء علكي 1 الثانوية التأهيلية بئر أنزران صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 158674002/09/10 44 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمشمش بوعزة 6 الثانوية التأهيلية مولي ادريس الكبر رباط الخير )البلدية(

إقليم: صفرو 172575402/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالفلسفةسفيان إيشو 4 الثانوية التأهيلية محمد بن عبد الكريم 

الخطابي

صفرو )البلدية(

إقليم: تاونات 169009103/09/13 32 1اللغة النجليزيةمحمد براهمي ثانوية المنصور الذهبي التأهيلية تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 154669902/09/09 24 1اللغة النجليزيةعلي لزعر ثانوية عثمان بن عفان التأهيلية تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 172382002/09/14 18 1اللغة النجليزيةاسامة شويخ ثانوية مولي بوشتى التأهيلية مولي بوشتى

إقليم: تاونات 172404502/09/14 18 8اللغة النجليزيةمعكول المكي ثانوية العهد الجديد التأهيلية كلز

إقليم: تاونات 159108226/07/10 34 1الجتماعياتعبد الرحيم زينون ثانوية ابن سينا التأهيلية تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 169037903/09/13 34 2الجتماعياتهشام المهياوي ثانوية عثمان بن عفان التأهيلية تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 159125526/07/10 28 2الجتماعياتخويدي نور الين ثانوية ابن خلدون التأهيلة قرية با محمد )البلدية(

إقليم: تاونات 172362402/09/14 28 5الجتماعياتالفاطر  يونس ثانوية خالد بن الوليد التأهيلية بني وليد

إقليم: تاونات 169045303/09/13 24 6الجتماعياتالخنتاش مراد ثانوية خالد بن الوليد التأهيلية بني وليد

إقليم: تاونات 169046903/09/13 24 1الجتماعياتالحسن الزريولي ثانوية المنصور الذهبي التأهيلية تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 172414702/09/14 18 6الجتماعياتعبد ا  صديق ثانوية ابن خلدون التأهيلة قرية با محمد )البلدية(

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. 
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إقليم: تاونات 172435002/09/14 18 8الجتماعياترشيد الهادف ثانوية أم القرى التأهيلية عين معطوف

إقليم: تاونات 159250001/03/11 18 إلتحاق بالزوجالرياضياتالحليلي فوزية 1 ثا محمد السادس التأهيلية اورتزاغ

إقليم: تاونات 175734002/09/15 12 2الرياضياتمحمد عللي ثانوية المام البخاري التأهيلية امكانسة

إقليم: تاونات 158670402/09/10 34 1علوم الحياة والرضمحمد الوردي ثانوية المنصور الذهبي التأهيلية تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 172267202/09/14 18 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضملوكي فيللي إيمان 1 ثانوية ابن سينا التأهيلية تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 158661202/09/10 34 2التربية البدنيةاحمد كوان ثانوية عثمان بن عفان التأهيلية تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 168966903/09/13 24 9التربية البدنيةمحمد اسرنانس ثانوية الخوارزمي التأهيلية بوهودة

إقليم: تاونات 168973903/09/13 24 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةمحمد وزاني شاهدي 1 ثا نوية الوحدة التأهيلية تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 168979603/09/13 24 9التربية البدنيةمحمد الحمداني ثانوية المام الشطيبي التأهيلية غفساي )البلدية(

إقليم: تاونات 158636602/09/10 42 2المعلومياتالمتوكل خالد ثانوية المنصور الذهبي التأهيلية تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 171839803/09/13 25 إلتحاق بالزوجالمعلومياتنجوى الجباري 1 ثانوية ابن سينا التأهيلية تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 175089102/09/14 18 9المعلومياتعبد الرحيم حاجي سوالفي ثانوية الخوارزمي التأهيلية بوهودة

إقليم: تاونات 175751202/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتعماد الخالدي 3 ثانوية ابن سينا التأهيلية تاونات )البلدية(

إقليم: تازة 167910101/03/11 52 2اللغة العربيةسمير بوخاتم تاهلة تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 159217201/03/11 44 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالقرييش فطوم 1 المير مولي رشيد تازة )البلدية(

إقليم: تازة 140468905/09/07 25 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةالحداد بدر 1 سيدي عزوز تازة )البلدية(

إقليم: تازة 172383102/09/14 18 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةعبد العزيز بلغادي 1 ابن الياسمين تازة )البلدية(

إقليم: تازة 172477302/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةفيصل اليعقوبي 4 النصر امسيلة

15 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. 
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إقليم: تازة 150513905/09/08 32 1اللغة النجليزيةمحمد ببنعيسى عمر الخيام تازة )البلدية(

إقليم: تازة 172376202/09/14 28 1اللغة النجليزيةمحمد بارودي ابن الياسمين تازة )البلدية(

إقليم: تازة 172381502/09/14 28 1اللغة النجليزيةطارق كوراد ابن الياسمين تازة )البلدية(

إقليم: تازة 169007603/09/13 24 1اللغة النجليزيةعبيدي عبد المجيد تاهلة تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 172474802/09/15 22 1اللغة النجليزيةهشام الدحماني الكندي تازة )البلدية(

إقليم: تازة 172379104/09/14 19 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةخوللي جمال 1 سيدي عزوز تازة )البلدية(

إقليم: تازة 172474202/09/15 12 1اللغة النجليزية   عبد الصماد لكتامي النصر امسيلة

إقليم: تازة 172474602/09/15 12 2اللغة النجليزيةعثمان زناكيي عقبة بن نافع بني لنث

إقليم: تازة 154301002/09/09 37 إلتحاق بالزوجالرياضياتاعيوني رشيدة 1 سيدي عزوز تازة )البلدية(

إقليم: تازة 154674701/01/10 34 2الرياضياتعزيز لعسيري ابن الياسمين تازة )البلدية(

إقليم: تازة 172243101/09/14 18 2الرياضياتعبد الرحيم الفرطوط ابن الياسمين تازة )البلدية(

إقليم: تازة 158974902/09/10 28 1المعلومياتنوفل الرطايلي علي بن بري تازة )البلدية(

إقليم: تازة 154384702/09/09 24 1المعلومياتمراد قطاس التقنية تازة )البلدية(

إقليم: مولي يعقوب 154597407/09/09 25 إلتحاق بالزوجاللغة العربية البورقادي  أمينة 3 الثانوية التأهيلية عبد العزيز مزيان بلفقيه لعجاجرة

إقليم: مولي يعقوب 168999903/09/13 26 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةأسية الصدور 2 الثانوية التأهيلية عباس العمراني سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 159945305/09/11 24 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاليعكوبي رضوان 2 الثانوية العدادية 11 يناير مولي يعقوب )البلدية(

إقليم: مولي يعقوب 117180810/09/01 86 3الجتماعياتأمينة ادريسي ابختي الثانوية التأهيلية البساتين عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 115179916/09/99 38 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتمحمد النية 1 الثانوية التأهيلية أحمد زكي العلوي عين الشقف

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. 
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إقليم: مولي يعقوب 5537016/09/94 122 1الرياضياتخديجة علوي مجيد الثانوية التأهيلية التقدم عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 168993103/09/13 34 1الرياضياتبفوناس محمد الثانوية التأهيلية أحمد زكي العلوي عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 154617101/01/10 24 2الرياضياتأحمد قدوري الثانوية التأهيلية البساتين عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 172425102/09/14 18 5الرياضياتزكرياء ضرضور الثانوية العدادية 11 يناير مولي يعقوب )البلدية(

إقليم: مولي يعقوب 39841216/09/91 76 3علوم الحياة والرضمجدوبي عبد العزيز الثانوية التأهيلية البساتين عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 39018305/07/92 122 1الفيزياء والكيمياءعزيز التوتي الثانوية التأهيلية أحمد زكي العلوي عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 144656605/09/07 33 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمحمد الميداوي 3 الثانوية التأهيلية البساتين عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 169090903/09/13 24 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءزكرياء غلف 6 الثانوية التأهيلية المستقبل الوادين

إقليم: مولي يعقوب 168949503/09/13 16 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءرضوان الحجام 11 الثانوية التأهيلية المستقبل الوادين

إقليم: مولي يعقوب 9182816/09/95 120 1التربية السلميةالحسن ليتيم الثانوية التأهيلية التقدم عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 151379102/09/09 49 إلتحاق بالزوجةالمعلومياترزوقي حسن 3 الثانوية التأهيلية عباس العمراني سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 127991007/09/04 78 إلتحاق بالزوجالفلسفةمليكة   أقرطيط 1 الثانوية التأهيلية التقدم عين الشقف

17 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. 


