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

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1750328

لمعلم بلل

إقليم :الحسيمة

رواضي

اع .الرواضي

الجتماعيات

1

18

02/09/14

1751584

الحجامي سمير

إقليم :الحسيمة

أيت قمرة

اع .ايت قمرة

الجتماعيات

1

18

02/09/14

1597734

عبد الحميد أمروس

إقليم :الحسيمة

امزورن (البلدية)

اعدادية النصر

الرياضيات

3

36

إلتحاق بالزوجة

05/09/11

1686820

لبحر شعيب

إقليم :الحسيمة

أيت قمرة

اع .ايت قمرة

التربية البدنية

1

30

إلتحاق بالزوجة

04/09/12

1750730

نوال الحمزاوي

إقليم :الحسيمة

بني بوعياش (البلدية)

عقبة بن نافع

التربية البدنية

1

18

02/09/14

1544602

لهيت عايدة

إقليم :الحسيمة

الحسيمة (البلدية)

العدادية الجديدة

التربية التشكيلية

3

30

02/09/09

1598181

نضال لبحر

إقليم :الحسيمة

الحسيمة (البلدية)

العدادية الجديدة

التربية الموسيقية

1

36

05/09/11

1282062

الحولني نجاة

إقليم :شفشاون

شفشاون (البلدية)

الثانوية العدادية أدرار

اللغة العربية

1

56

04/09/02

1241143

مصطفى اولد بن كسكسو

إقليم :شفشاون

الدردارة

الثانوية العدادية الدردارة

اللغة العربية

2

52

06/09/01

1755677

سلمى الحمدوني

إقليم :شفشاون

شفشاون (البلدية)

الثانوية العدادية المشيشي

اللغة العربية

2

12

1755683

فاطمة الزهراء اللحيح

إقليم :شفشاون

باب تازة

الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين

اللغة العربية

7

12

1750885

بوثلوج سهام

إقليم :شفشاون

شفشاون (البلدية)

الثانوية العدادية المشيشي

اللغة الفرنسية

1

19

1750407

مصطفى أولد احساين

إقليم :شفشاون

شفشاون (البلدية)

الثانوية العدادية المشيشي

اللغة الفرنسية

1

18

02/09/14

1241146

محمد أمغود

إقليم :شفشاون

الدردارة

الثانوية العدادية الدردارة

الجتماعيات

1

84

06/09/01

1283075

امحمد غازي

إقليم :شفشاون

اسطيحة

الثانوية العدادية عمر الجيدي

الجتماعيات

1

60

01/01/02

1533047

محمد حجاج

إقليم :شفشاون

باب تازة

الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين

الجتماعيات

3

30

04/09/12

1753928

الفريهمات ياسين

إقليم :شفشاون

تزكان

الثانوية العدادية قاع أسراس

الجتماعيات

1

12

02/09/15

1750997

العلمي بلل

إقليم :شفشاون

شفشاون (البلدية)

الثانوية العدادية المشيشي

الرياضيات

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

02/09/15
02/09/15

إلتحاق بالزوج

02/09/14

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

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1447968

جبيد بدر

إقليم :شفشاون

شفشاون (البلدية)

الثانوية العدادية المشيشي

علوم الحياة والرض

1

34

1750550

اسرورو اكرام

إقليم :شفشاون

شفشاون (البلدية)

الثانوية العدادية أدرار

علوم الحياة والرض

1

18

1283022

حميد خليفة

إقليم :شفشاون

الدردارة

الثانوية العدادية الدردارة

الفيزياء والكيمياء

2

50

01/01/02

1726141

حماد سعد

إقليم :شفشاون

باب تازة

الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين

الفيزياء والكيمياء

7

18

02/09/14

1754116

عبد الحكيم الخنتاش

إقليم :شفشاون

تزكان

الثانوية العدادية قاع أسراس

الفيزياء والكيمياء

1

12

02/09/15

1282769

رشيد العسري

إقليم :شفشاون

الدردارة

الثانوية العدادية الدردارة

التربية السلمية

2

64

01/01/02

1686694

أسماء بومديان

إقليم :شفشاون

شفشاون (البلدية)

الثانوية العدادية أدرار

التربية البدنية

1

30

04/09/12

1750718

محمد بوبكرات

إقليم :شفشاون

الدردارة

الثانوية العدادية الدردارة

التربية البدنية

1

18

02/09/14

1751084

محمد ياسين السميري

إقليم :شفشاون

شفشاون (البلدية)

الثانوية العدادية كرانسيف

التربية البدنية

2

18

02/09/14

1688326

لمياء نشيط

إقليم :شفشاون

باب تازة

الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين

التكنولوجيا

7

30

04/09/12

1755881

عثمان بوحصون

إقليم :فحص  -انجرة

اجوامعة

ثانوية الجوامعة العدادية

اللغة العربية

1

22

02/09/15

1751029

عزيز أحسان

إقليم :فحص  -انجرة

أنجرة

ثانوية خميس أنجرة التاهيلية

اللغة العربية

1

18

02/09/14

1755680

محمد الحراق

إقليم :فحص  -انجرة

القصر الصغير

ثانوية القصر الصغير العدادية

اللغة العربية

1

12

02/09/15

1756313

ندى العلوي المحمدي

إقليم :فحص  -انجرة

القصر الصغير

ثانوية القصر الصغير العدادية

اللغة الفرنسية

1

12

1753940

جمال الدين لكرامي

إقليم :فحص  -انجرة

القصر المجاز

ثانوية عبد الكريم الخطابي العدادية

الجتماعيات

3

12

02/09/15

1750999

احمد البحياوي

إقليم :فحص  -انجرة

البحراويين

ثانوية مولي عبد ا العدادية

الرياضيات

1

18

02/09/14

1755728

الياس مارسو

إقليم :فحص  -انجرة

اجوامعة

ثانوية الجوامعة العدادية

الرياضيات

2

12

02/09/15

1750231

زايد هواش

إقليم :فحص  -انجرة

القصر الصغير

ثانوية القصر الصغير 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.

05/09/07
إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوج

02/09/14

02/09/15

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

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1687510

حمضي هشام

إقليم :فحص  -انجرة

اجوامعة

ثانوية الجوامعة العدادية

الفيزياء والكيمياء

3

22

04/09/12

1754569

محمد احنيون الشعيبي

إقليم :فحص  -انجرة

القصر الصغير

ثانوية القصر الصغير العدادية

الفيزياء والكيمياء

3

12

02/09/15

1756266

سعد الفيللي

إقليم :فحص  -انجرة

أنجرة

ثانوية يوسف بن تاشفين العدادية

الفيزياء والكيمياء

2

12

02/09/15

1448165

أنوار البقا لي

إقليم :فحص  -انجرة

البحراويين

ثانوية مولي عبد ا العدادية

التربية التشكيلية

1

30

05/09/07

1182167

نجاة كايز

إقليم :العرائش

العرائش (البلدية)

الثانوية العدادية الحسن الثاني

اللغة العربية

1

62

14/10/00

1277927

طارق ترفاس

إقليم :العرائش

القصر الكبير (البلدية)

الثانوية العدادية المهدي بن بركة

اللغة العربية

1

50

885732

شفيقة الراشدي

إقليم :العرائش

القصر الكبير (البلدية)

الثانوية التأهيلية وادي المخازن للتعليم الصيل

اللغة العربية

1

42

21/09/87

1688081

ياسمين سعدوكي

إقليم :العرائش

العرائش (البلدية)

الثانوية العدادية المغرب الجديد

اللغة العربية

2

30

04/09/12

1750788

علي الزياتي

إقليم :العرائش

القصر الكبير (البلدية)

الثانوية العدادية علل الوديي

اللغة العربية

1

28

02/09/14

1750773

عمر البصير

إقليم :العرائش

القصر الكبير (البلدية)

الثانوية العدادية علل الوديي

اللغة العربية

1

18

02/09/14

1755778

إبتسام اليملحي

إقليم :العرائش

العرائش (البلدية)

الثانوية العدادية الحسن الثاني

اللغة العربية

1

12

02/09/15

1448036

زينب مشيمشة

إقليم :العرائش

العرائش (البلدية)

الثانوية العدادية الحسن الثاني

اللغة الفرنسية

1

52

05/09/07

1408841

فدوى الزهاو

إقليم :العرائش

العرائش (البلدية)

الثانوية العدادية المغرب الجديد

اللغة الفرنسية

1

32

06/09/06

1447470

الغاشي تليتماس

إقليم :العرائش

العرائش (البلدية)

الثانوية العدادية المام مالك

اللغة الفرنسية

1

24

05/09/07

1754419

عمر الصو

إقليم :العرائش

العرائش (البلدية)

الثانوية العدادية الوفاء

اللغة الفرنسية

3

22

02/09/15

1754398

الهواري احمد

إقليم :العرائش

العرائش (البلدية)

الثانوية العدادية الوفاء

اللغة الفرنسية

2

12

02/09/15

1407829

منير بوشتي

إقليم :العرائش

القصر الكبير (البلدية)

الثانوية العدادية علل الوديي

اللغة النجليزية

2

76

07/09/05

1597473

عبد المجيد الصغير

إقليم :العرائش

زوادة

الثانوية العدادية الزوادة

اللغة النجليزية

2

46

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.

إلتحاق بالزوجة

07/09/04

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

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1685996

بثينة علمي قموري

إقليم :العرائش

العوامرة

الثانوية العدادية العوامرة

اللغة النجليزية

9

40

1688518

محمد الطراف

إقليم :العرائش

العرائش (البلدية)

الثانوية العدادية المغرب الجديد

الجتماعيات

1

30

1750764

فاطمة هتاكي

إقليم :العرائش

القصر الكبير (البلدية)

الثانوية العدادية طارق بن زياد

الجتماعيات

2

28

02/09/14

1750962

محمد العربي عبد الجبار

إقليم :العرائش

القصر الكبير (البلدية)

الثانوية العدادية المام مسلم

الجتماعيات

1

28

02/09/14

1750963

عمر العسري

إقليم :العرائش

القصر الكبير (البلدية)

الثانوية العدادية المام مسلم

الجتماعيات

1

28

02/09/14

1750969

ليلى الفوقري

إقليم :العرائش

القصر الكبير (البلدية)

الثانوية العدادية المرينة

الجتماعيات

1

28

02/09/14

1750973

العثماني محمد

إقليم :العرائش

القصر الكبير (البلدية)

الثانوية العدادية المام مسلم

الجتماعيات

1

28

02/09/14

1408134

التليدي أيوب

إقليم :العرائش

بني عروس

الثانوية العدادية عزيز بلل

الجتماعيات

2

26

06/09/05

1750350

حليمة غيلن

إقليم :العرائش

العرائش (البلدية)

الثانوية العدادية الحسن الثاني

الرياضيات

2

28

02/09/14

1685066

بنداود يوسف

إقليم :العرائش

العرائش (البلدية)

الثانوية العدادية الوفاء

الرياضيات

2

24

03/09/13

1754897

رباب الداودي

إقليم :العرائش

القصر الكبير (البلدية)

الثانوية العدادية المام مسلم

الرياضيات

1

12

1283687

الشافية الشريف

إقليم :العرائش

العرائش (البلدية)

الثانوية العدادية المغرب الجديد

علوم الحياة والرض

1

64

01/01/05

1755790

لبنى سلمون

إقليم :العرائش

العرائش (البلدية)

الثانوية العدادية المغرب الجديد

علوم الحياة والرض

2

22

02/09/15

1755802

سهام المولت

إقليم :العرائش

القصر الكبير (البلدية)

الثانوية العدادية علل الوديي

علوم الحياة والرض

1

12

1751420

بالمقدم مصطفى

إقليم :العرائش

القصر الكبير (البلدية)

الثانوية العدادية المرينة

الفيزياء والكيمياء

1

28

02/09/14

1588225

محمد مسكين

إقليم :العرائش

العرائش (البلدية)

الثانوية العدادية محمد بن عبدالكريم الخطابي

التربية البدنية

11

38

02/09/10

1175675

نزهة احسيكو

إقليم :العرائش

العرائش (البلدية)

الثانوية العدادية المغرب الجديد

التربية السرية

1

100

06/09/00

1596898

لمقدمي العياشي

إقليم :العرائش

العوامرة

الثانوية العدادية العوامرة

التربية التشكيلية

6

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.

04/09/12
إلتحاق بالزوجة

إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوج

04/09/12

02/09/15

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

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1692986

فاطمة الزهراء المالكي

إقليم :العرائش

العوامرة

الثانوية العدادية العوامرة

التربية التشكيلية

6

24

03/09/13

1280363

زهيرالعلوي

إقليم :العرائش

القصر الكبير (البلدية)

الثانوية العدادية علل الوديي

التربية الموسيقية

2

58

07/09/04

1505293

ألوطة إكرام

إقليم :العرائش

القصر الكبير (البلدية)

الثانوية العدادية المرينة

التربية الموسيقية

1

56

1589355

الزياني فيروز

إقليم :العرائش

العرائش (البلدية)

الثانوية العدادية المام مالك

التربية الموسيقية

4

52

02/09/10

1280247

بنفتل هشام

إقليم :العرائش

العرائش (البلدية)

الثانوية العدادية الحسن الثاني

التربية الموسيقية

7

36

27/09/04

1688300

الجوهر جواد

إقليم :العرائش

الساحل

الثانوية العدادية الساحل

التكنولوجيا

9

30

04/09/12

1283162

حسوني نعيمة

إقليم :وزان

بني قلة

الثانوية العدادية بني كلة

اللغة العربية

1

78

01/01/02

1751019

محمد البقيدي

إقليم :وزان

مقريصات

الثانوية العدادية محمد السادس

اللغة العربية

1

28

02/09/14

إلتحاق بالزوج

05/09/08

1447512

بنعشور صلح الدين

إقليم :وزان

بني قلة

الثانوية العدادية بني كلة

اللغة الفرنسية

1

42

إلتحاق بالزوجة

05/09/07

1686243

سلوى القبلي

إقليم :وزان

لمجاعرة

الثانوية العدادية ابي بكر الرازي

اللغة الفرنسية

1

31

إلتحاق بالزوج

04/09/12

1726218

عبقاري حميد

إقليم :وزان

وزان (البلدية)

الثانوية العدادية المام مالك

اللغة الفرنسية

1

18

02/09/14

1754619

عثماني محمد

إقليم :وزان

عين بيضاء

الثانوية العدادية عمر ابن جلون

اللغة الفرنسية

1

12

02/09/15

1283093

خالد سالمي

إقليم :وزان

بني قلة

الثانوية العدادية بني كلة

الجتماعيات

1

70

01/01/02

1043843

اسماء اليق

إقليم :وزان

وزان (البلدية)

الثانوية العدادية مولي التهامي

الجتماعيات

1

24

16/09/96

1755710

الحميوي فريد

إقليم :وزان

وزان (البلدية)

الثانوية العدادية مولي التهامي

الجتماعيات

3

12

02/09/15

1750989

MOHAMED ZAIDANI

إقليم :وزان

مقريصات

الثانوية العدادية محمد السادس

الرياضيات

1

18

02/09/14

1751000

احمد القليعي

إقليم :وزان

وزان (البلدية)

الثانوية التاهيلية مولي عبد ا الشريف

الرياضيات

1

18

03/09/14

1447964

كريمة أهبياج

إقليم :وزان

وزان (البلدية)

الثانوية التاهيلية مولي عبد ا الشريف

علوم الحياة والرض

1

43

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
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

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1756269

محمد شوقي

إقليم :وزان

وزان (البلدية)

الثانوية العدادية مولي التهامي

الفيزياء والكيمياء

1

12

02/09/15

1282970

عبد السلم الغازي

إقليم :وزان

بني قلة

الثانوية العدادية بني كلة

التربية السلمية

1

64

01/01/02

1282873

عزيز المنصوري

إقليم :وزان

مصمودة

الثانوية العدادية عبد الخالق الطريس

التربية السلمية

1

38

01/01/05

338299

قايسي المصطفى

إقليم :وزان

بني قلة

الثانوية العدادية بني كلة

التربية البدنية

1

92

16/09/88

1685327

الزعراط إلهام

إقليم :وزان

وزان (البلدية)

الثانوية العدادية المام مالك

التربية البدنية

1

24

03/09/13

1755026

أحمد الفطوش

إقليم :وزان

سيدي رضوان

الثانوية العدادية قاضي الطيب الزواقي

التربية البدنية

4

12

02/09/15

1598177

محمد شمس الدين امصماض

إقليم :وزان

ابريكشة

الثانوية التأهيلية علل الفاسي

التربية الموسيقية

2

36

05/09/11

1691963

بولعيش عادل

إقليم :وزان

سيدي رضوان

الثانوية العدادية خالد ابن الوليد

التربية الموسيقية

11

24

03/09/13

298540

محمد احميش

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن رشد

اللغة العربية

6

132

16/09/86

1283095

ربيعة مسرى

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الحسني

اللغة العربية

1

68

01/01/02

1308719

جواد الشرادي

عمالة :طنجة  -أصيل

اصيلة (البلدية)

الثانوية العدادية المغرب العربي

اللغة العربية

1

50

05/09/03

1597055

فاطمة البويش

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية جابر بن حيان

اللغة العربية

1

36

05/09/11

877397

سعاد بن دكون

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية طارق بن زياد

اللغة العربية

1

30

1751018

محمد البناي

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية يعقوب المنصور

اللغة العربية

1

28

02/09/14

1751020

سليمان بلغربي

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن البار

اللغة العربية

1

28

02/09/14

1692224

مريم التفراوتي

عمالة :طنجة  -أصيل

كزناية (البلدية)

الثانوية العدادية اجزناية

اللغة العربية

2

24

03/09/13

1308709

رجاء الشلقي

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز

اللغة العربية

1

18

05/09/03

1751021

المدني محمد

عمالة :طنجة  -أصيل

كزناية (البلدية)

الثانوية العدادية اجزناية

اللغة العربية

1

18

01/09/14

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

16/09/88

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

01

السم و النسب

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة
المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1751024

احمد اغطاس

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الزهراء

اللغة العربية

1

18

02/09/14

1755773

صهيب أخروف

عمالة :طنجة  -أصيل

اصيلة (البلدية)

الثانوية العدادية المغرب العربي

اللغة العربية

1

12

02/09/15

1755774

العمراني يسرى

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن طفيل

اللغة العربية

1

12

1755775

على أحرموش

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن طفيل

اللغة العربية

2

12

02/09/15

90614

يوسف القاسمي

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ماء العينين

اللغة الفرنسية

1

112

16/09/95

241659

ازركي مليكة

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية جابر بن حيان

اللغة الفرنسية

1

86

16/09/85

1283586

حليمة فتحي

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز

اللغة الفرنسية

1

80

01/01/02

90163

بشرى المرابط

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن طفيل

اللغة الفرنسية

1

74

16/09/95

1587875

اليعقوبي نورة

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية طارق بن زياد

اللغة الفرنسية

1

42

1589528

نزهة عبد اللملك

عمالة :طنجة  -أصيل

اصيلة (البلدية)

الثانوية العدادية المغرب العربي

اللغة الفرنسية

2

42

15/09/10

1686419

مريم القطبي

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز

اللغة الفرنسية

1

40

04/09/12

1686422

عبد الله الخريف

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الساقية الحمراء

اللغة الفرنسية

1

30

04/09/12

1687903

سكينة بنعباد

عمالة :طنجة  -أصيل

اصيلة (البلدية)

الثانوية العدادية المغرب العربي

اللغة الفرنسية

1

30

04/09/12

1750404

محمد الصاحبي

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية محمد الخامس

اللغة الفرنسية

1

28

03/09/14

1750413

عصام شرقة

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن سينا

اللغة الفرنسية

1

28

02/09/14

1750186

هشام الحرثي

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن رشد

اللغة الفرنسية

1

18

02/09/14

1750874

كريمة الضاو

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن البار

اللغة الفرنسية

1

18

1751134

مشكور عبد الواحد

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الفارابي

اللغة الفرنسية

1

18

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

إلتحاق بالزوج

02/09/15

02/09/10

02/09/14
02/09/14
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

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1751748

كريمة عزاوي

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز

اللغة الفرنسية

2

18

02/09/14

1754614

امحمدي نعيمة

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن رشد

اللغة الفرنسية

2

12

02/09/15

1693190

حمزة فرجاني

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الطلس

اللغة النجليزية

9

24

03/09/13

1505042

وفاء لعنايت

عمالة :طنجة  -أصيل

حد الغربية

الثانوية العدادية النهضة

الجتماعيات

2

42

1692915

عبد الرحيم الرحماني

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية طارق بن زياد

الجتماعيات

1

34

03/09/13

1688517

عصام ابن الطالب

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الفارابي

الجتماعيات

1

30

04/09/12

1750974

نور الدين بوخزار

عمالة :طنجة  -أصيل

اصيلة (البلدية)

الثانوية العدادية المغرب العربي

الجتماعيات

1

18

02/09/14

1750976

أحمد التغدويني

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن طفيل

الجتماعيات

1

18

02/09/14

1751383

آدم القطبي

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن رشد

الجتماعيات

2

18

02/09/14

1505784

مرادي الحسين

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية بدر

الجتماعيات

1

12

05/09/08

1755646

انوار بلعطار

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية محمد بن الحسن الوزاني

الجتماعيات

1

12

02/09/15

1755704

جمال الحسايني

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الزمخشري

الجتماعيات

1

12

02/09/15

1755706

أكروح محمد

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية محمد السادس

الجتماعيات

1

12

02/09/15

1598678

الودغيري للة فاطم الزهراء

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الزياتن

الجتماعيات

2

6

90004

صوفي حسن

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية جابر بن حيان

الرياضيات

1

128

16/09/95

296435

عبد الرحيم قسمي

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية القصبة

الرياضيات

1

122

16/09/86

1152777

رضوان الشنتوف

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية العقاد

الرياضيات

1

74

16/09/99

1280903

رشيدة عدي

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الزمخشري

الرياضيات

1

72

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

إلتحاق بالزوج

05/09/08

05/09/11

06/09/04
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

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1598461

أمتيو لمياء

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية المسيرة

الرياضيات

1

28

05/09/11

1750994

خالد الصالحي

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن طفيل

الرياضيات

1

28

01/09/14

1691888

زكية المنصوري

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن رشد

الرياضيات

1

25

1504833

بندريس محسن

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الحسني

الرياضيات

1

24

05/09/08

1754908

سعيد تمجردين

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز

الرياضيات

1

22

02/09/15

1692975

يوسف العامري

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ماء العينين

الرياضيات

1

16

03/09/13

1754051

يونس اشويبة

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن طفيل

الرياضيات

1

12

02/09/15

1754386

عماد مجوط

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية محمد بن الحسن الوزاني

الرياضيات

1

12

02/09/15

1755727

منير الشراط

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن خلدون

الرياضيات

1

12

1755729

محمد الزاهر

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية جابر بن حيان

الرياضيات

1

12

02/09/15

1755733

بلل الشنتوف

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الطلس

الرياضيات

3

12

02/09/15

1755734

احميمد إيهاب

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية محمد السادس

الرياضيات

2

12

02/09/15

1755743

بلل حرشاوي

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الزياتن

الرياضيات

2

12

02/09/15

إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوجة

03/09/13

02/09/15

1909528

سكينة تورخو

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية العقاد

الرياضيات

1

6

إلتحاق بالزوج

01/01/17

1909536

حسناء العسري

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الحسني

الرياضيات

1

6

إلتحاق بالزوج

01/01/17

684300

أحمد بن زكو

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية طارق بن زياد

علوم الحياة والرض

1

118

27/10/82

1113497

بنحتيون أسماء

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية إدريس الثاني

علوم الحياة والرض

4

102

16/09/97

1123794

سارة الجباري

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية محمد الخامس

علوم الحياة والرض

1

96

16/09/98

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

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1152851

بروحو سعاد

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية مولي إسماعيل

علوم الحياة والرض

1

72

16/09/99

1123783

عمراني رشيد

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ماء العينين

علوم الحياة والرض

1

66

16/09/98

1691956

الحاميدي فاطمة

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية مولي عبد الرحمن

علوم الحياة والرض

1

34

03/09/13

1685977

محمد الحواط

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن طفيل

علوم الحياة والرض

1

30

04/09/12

1598025

سعاد الطوجاني

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية خلبج طنجة

علوم الحياة والرض

1

28

05/09/11

1751038

براضي محسن

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الزياتن

علوم الحياة والرض

2

28

02/09/14

1751041

عبد العالي بوزيد

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية المسيرة

علوم الحياة والرض

1

28

02/09/14

1751048

الزغولي محمد

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الساقية الحمراء

علوم الحياة والرض

1

28

02/09/14

1693016

الحضري خلود

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية التأهيلية الحسن الثاني

علوم الحياة والرض

6

24

03/09/13

1751050

عز الدين أحيون

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن البار

علوم الحياة والرض

1

18

02/09/14

1754428

انوار الشيكر

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن رشد

علوم الحياة والرض

9

12

02/09/15

1755812

عماد قباش

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية جابر بن حيان

علوم الحياة والرض

1

12

02/09/15

1597953

عبد المجيد الغوالي

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية جابر بن حيان

الفيزياء والكيمياء

1

46

05/09/11

1588005

مريم طاسي

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الزياتن

الفيزياء والكيمياء

2

40

02/09/10

1688050

تمدوي رقية

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية التأهيلية الحسن الثاني

الفيزياء والكيمياء

1

24

1751428

المصطفى جويد

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن طفيل

الفيزياء والكيمياء

1

18

02/09/14

1754566

عثمان أولد التهامي

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ماء العينين

الفيزياء والكيمياء

1

12

02/09/15

1756240

محسن روان

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز

الفيزياء والكيمياء

1

12

02/09/15

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.

إلتحاق بالزوج

04/09/12

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

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1756246

الزهاري محمد

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الطلس

الفيزياء والكيمياء

4

12

02/09/15

1692852

رضوان سيور

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن طفيل

التربية السلمية

2

34

03/09/13

1719451

الوراد محمد

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الزياتن

التربية السلمية

10

34

03/09/13

1749690

محمد الخربوبي

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية بدر

التربية السلمية

11

28

02/09/14

1754478

مراد الشرفاوي

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية محمد بن الحسن الوزاني

التربية السلمية

4

12

788724

وهبي محمد

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ماء العينين

التربية البدنية

6

114

16/09/92

310694

احمد محب

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية مولي عبد الرحمن

التربية البدنية

3

98

21/09/87

1686721

عبد المجيد الشاوني

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الساقية الحمراء

التربية البدنية

3

36

04/09/12

1685349

منير الغالي

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية السانية

التربية البدنية

9

34

03/09/13

1686626

هشام العالم

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الزمخشري

التربية البدنية

8

30

04/09/12

1686880

خديجة رحمون

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية مغوغة الصغيرة

التربية البدنية

3

28

04/09/12

1686025

أمجوط زهير

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن رشد

التربية البدنية

1

18

1750723

عبد اللطيف اردة

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الزهراء

التربية البدنية

2

18

02/09/14

1751063

عادل باعلة

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية التأهيلية الحسن الثاني

التربية البدنية

11

18

02/09/14

1751087

المرضي عبد السلم

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية عبد ا ابن ياسين

التربية البدنية

11

18

02/09/14

177901

سعيدي رشيد

عمالة :طنجة  -أصيل

اصيلة (البلدية)

الثانوية العدادية المغرب العربي

التربية التشكيلية

1

160

16/09/83

152525

محمد ابن تابت

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية محمد بن الحسن الوزاني

التربية التشكيلية

5

150

16/10/82

748333

رشيد الصغير

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية طارق بن زياد

التربية التشكيلية

4

136

16/09/93

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 بالزوجة

02/09/15

04/09/12

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

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

898507

الرايس زهرة

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية جابر بن حيان

التربية التشكيلية

1

134

16/09/91

1152788

كمال الديان

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الزياتن

التربية التشكيلية

7

88

16/09/99

1233599

نورا صبار

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية آسية الوديع

التربية التشكيلية

1

62

1598276

الدب شروق

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية إدريس الثاني

التربية التشكيلية

2

46

05/09/11

1448187

السفريوي عادل

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية المسيرة

التربية التشكيلية

4

36

05/09/07

1598285

معاد ابوالهنا

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية إدريس الثاني

التربية التشكيلية

11

36

1598303

اعراص سعيد

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الزهراء

التربية التشكيلية

11

36

05/09/11

1448185

الوهابي عادل

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الحسني

التربية التشكيلية

1

32

05/09/07

1692978

عدنان الزياني

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية عبد ا كنون

التربية التشكيلية

11

24

03/09/13

1448172

المين اكحايلو

عمالة :طنجة  -أصيل

سيدي اليمني

الثانوية العدادية سيدي اليماني

التربية التشكيلية

3

6

1233646

الحبيب السلسي

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية ابن خلدون

التربية الموسيقية

1

72

1280243

حديفة بنعلي

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية الزياتن

التربية الموسيقية

1

44

1686324

بلبهلول قمر

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية مغوغة

التربية الموسيقية

11

40

04/09/12

1598135

اسامة العوامي التيوى

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية العدادية مغوغة الصغيرة

التربية الموسيقية

11

36

05/09/11

1408894

العليوي نور الدين

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف السواني (المقاطعة)

الثانوية العدادية مولي إسماعيل

المعلوميات

11

67

1447164

ادريسي عبد المالك

عمالة :طنجة  -أصيل

طنجة المدينة (المقاطعة)

الثانوية العدادية جابر بن حيان

المعلوميات

2

60

05/09/07

1686270

الصفار معاد

عمالة :طنجة  -أصيل

الشرف مغوغة (المقاطعة)

الثانوية التأهيلية الملك فهد بن عبد العزيز

المعلوميات

1

40

03/09/12

1597995

يوسف الراجي

عمالة :طنجة  -أصيل

بني مكادة (المقاطعة)

الثانوية العدادية المسيرة

المعلوميات

11

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.

إلتحاق بالزوج

إلتحاق بالزوجة

إلتحاق بالزوجة

13/09/01

05/09/11

05/09/07
10/09/01

إلتحاق بالزوجة

إلتحاق بالزوجة

21/09/04

06/09/06

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

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

895831

نزيهة بوزكري

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الثانوية العدادية ابن سينا

اللغة العربية

1

142

16/09/89

1241552

نعيمة شعبان

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

علل بن عبد ا

اللغة العربية

1

96

25/09/01

1052578

حفيظة بوكصة

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

سادس نوفمبر

اللغة العربية

3

92

16/09/97

1282058

هشام البردعي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

عمر بن عبد العزيز

اللغة العربية

4

82

04/09/02

1282991

توفيق ازويحل

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

محمد الزرقطوني

اللغة العربية

5

60

01/01/02

1504971

الربوز محمد

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

أحمد الراشدي

اللغة العربية

9

60

05/09/08

306789

احمد الشندودي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

مولي الحسن

اللغة العربية

4

58

11/12/87

310789

محمد الحمدي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

أحمد الراضي السلوي

اللغة العربية

8

46

16/09/87

1693057

امخيشن كوثر

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

سعد بن أبي وقاص

اللغة العربية

2

34

03/09/13

1693058

محمد بنحساين

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الفقيه أحمد الحداد

اللغة العربية

9

34

03/09/13

1693061

صهيب داوود

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

محمد عابد الجابري

اللغة العربية

4

34

03/09/13

1751008

المرابط خديجة

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

أحمد شوقي

اللغة العربية

1

28

02/09/14

1750391

لبدو سعيد

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الندلس

اللغة العربية

1

19

إلتحاق بالزوجة

02/09/14

1750388

نادية ابنعيش

إقليم :تطوان

بني سعيد

ابن ماجة

اللغة العربية

2

17

إلتحاق بالزوج

02/09/14

1755675

سناء اجانف

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

محمد الزرقطوني

اللغة العربية

1

12

إلتحاق بالزوج

02/09/15

1281241

امال القاضي الوهابي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

علل بن عبد ا

اللغة الفرنسية

1

88

07/09/04

1177005

فوزية اليوسفي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

أحمد الراضي السلوي

اللغة الفرنسية

2

54

06/09/00

1123764

بشرى العمري

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الفقيه المرير

اللغة الفرنسية

1

48

16/09/98

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

01

السم و النسب

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة
المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1598427

حفيظ الرشيد

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

سادس نوفمبر

اللغة الفرنسية

2

36

1408833

حسني هيبة

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

مولي الحسن

اللغة الفرنسية

9

34

06/09/06

1751514

سعيد بوريمان

إقليم :تطوان

زاوية سيدي قاسم

عزيز بلل

اللغة الفرنسية

7

28

02/09/14

1692960

سناء الوارثي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الندلس

اللغة الفرنسية

1

24

03/09/13

1693054

فرح ادريسي زاوي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الفراهيدي

اللغة الفرنسية

4

24

03/09/13

1754420

نادية الطليكي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

محمد عابد الجابري

اللغة الفرنسية

6

22

02/09/15

1749771

ابراهيم نجمي

إقليم :تطوان

صدينة

أبو عبيدة بن الجراح

اللغة الفرنسية

10

18

02/09/14

1750187

ماجدة الهاني

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

سعد بن أبي وقاص

اللغة الفرنسية

2

18

02/09/14

1756316

الجعفري وئام

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

محمد الزرقطوني

اللغة الفرنسية

1

13

1754412

الرامي ندى

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

أحمد شوقي

اللغة الفرنسية

6

12

02/09/15

1754421

السياجي يونس

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

سعد بن أبي وقاص

اللغة الفرنسية

3

12

02/09/15

1754628

عقاوي مصطفى

إقليم :تطوان

زاوية سيدي قاسم

عزيز بلل

اللغة الفرنسية

4

12

02/09/15

1544571

جلل الرازي

إقليم :تطوان

زاوية سيدي قاسم

عزيز بلل

اللغة النجليزية

2

46

02/09/09

1687917

بولعيد لبنى

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الزبير بن العوام

اللغة النجليزية

1

40

04/09/12

1446853

سيفى مصطفى

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

عمر بن عبد العزيز

اللغة النجليزية

2

36

05/09/07

1597721

بوشرى جراي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

سيدي طلحة

اللغة النجليزية

2

36

05/09/11

1598212

توفيق المحساني

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

ابي بكر الرازي

اللغة النجليزية

1

36

05/09/11

1691850

عصام لعور

إقليم :تطوان

الحمراء

أبو العلء المعري

اللغة النجليزية

11

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.

إلتحاق بالزوجة

إلتحاق بالزوج

05/09/11

02/09/15

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

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1408765

يونس سلمون

إقليم :تطوان

زيتون

مولي أحمد المنجرة

اللغة السبانية

7

46

06/09/06

1282097

الورديني الحسن

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

سيدي طلحة

الجتماعيات

2

92

04/09/02

1408137

الزوجال بشرى

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

علل بن عبد ا

الجتماعيات

3

40

1408115

معاد موان

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

انوال

الجتماعيات

1

36

28/09/05

1598480

خديجة السفياني

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

ابي بكر الرازي

الجتماعيات

1

36

05/09/11

1598255

اسماعيل الطالعي

إقليم :تطوان

الحمراء

أبو العلء المعري

الجتماعيات

10

24

05/09/11

1750759

إبراهيم الصرحاني

إقليم :تطوان

بني حرشن

عبد ا ابراهيم

الجتماعيات

11

18

02/09/14

إلتحاق بالزوج

07/09/05

1755645

أمينة البسطي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

سادس نوفمبر

الجتماعيات

6

14

إلتحاق بالزوج

02/09/15

1589570

برغازي نور الدين

إقليم :تطوان

ملليين

عبد الرحيم بوعبيد

الجتماعيات

1

13

إلتحاق بالزوجة

02/09/10

1755651

فاطمة البقالي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

سادس نوفمبر

الجتماعيات

4

12

إلتحاق بالزوج

02/09/15

1908838

محمد استيتو الحساني

إقليم :تطوان

جبل لحبيب

معاذ بن جبل

الجتماعيات

1

6

إلتحاق بالزوجة

01/01/17

1910687

كوثر أخريف

إقليم :تطوان

صدينة

أبو عبيدة بن الجراح

الجتماعيات

7

6

إلتحاق بالزوج

01/01/17

889690

نادية عبد اللوي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

مولي الحسن

الرياضيات

2

138

إلتحاق بالزوج

16/09/88

1045497

محمد بدوي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

أحمد الراضي السلوي

الرياضيات

3

78

16/09/96

1233706

محمد اولد كركالو

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

انوال

الرياضيات

4

72

06/09/01

347452

بنجاح بوشعيب

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الثانوية العدادية ابن سينا

الرياضيات

7

54

16/09/88

1309567

محمد ر

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

القدس

الرياضيات

6

52

05/09/03

1504831

زينب بلعظم

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

سعد بن أبي وقاص

الرياضيات

2

48

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.

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

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1448051

الكوشي لبنى

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الزبير بن العوام

الرياضيات

1

42

05/09/07

1504839

اشريقي مريم

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

محمد عابد الجابري

الرياضيات

2

42

05/09/08

1504825

اخنوس سارة

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الفقيه احمد بنتاويت

الرياضيات

2

36

05/09/08

1684725

احمد الحموتي

إقليم :تطوان

ملليين

عبد الرحيم بوعبيد

الرياضيات

9

30

03/09/13

1278168

عبد الحق السهلي

إقليم :تطوان

ملليين

عبد الرحيم بوعبيد

الرياضيات

3

28

07/09/04

1687942

هشام بوشكارن

إقليم :تطوان

ازل

علي بن أبي طالب

الرياضيات

3

26

04/09/12

1692970

يسرى الشلوشي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

سادس نوفمبر

الرياضيات

1

24

03/09/13

1693023

بشرى الهبطي العمراني

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

أحمد شوقي

الرياضيات

1

24

03/09/13

1262230

زهواني رشيد

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الثانوية العدادية  20غشت

الرياضيات

2

22

04/09/02

1588778

العمراويين عدنان

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

أحمد الراضي السلوي

الرياضيات

1

22

1754054

نغموش يسرى

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

ابي بكر الرازي

الرياضيات

8

22

02/09/15

1754390

إجة الدوش

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

سادس نوفمبر

الرياضيات

6

22

02/09/15

1755738

حليمة البقالي القاسمي

إقليم :تطوان

زينات

أبو بكر القادري

الرياضيات

2

22

02/09/15

1505099

فؤاد نويرة

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

عمر بن عبد العزيز

الرياضيات

2

18

1749869

حميد لعديسي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الفراهيدي

الرياضيات

1

18

02/09/14

1750367

يوسف السعدي

إقليم :تطوان

سوق القديم

ابن الياسمين

الرياضيات

8

18

02/09/14

1750990

عبد ا السطي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الفقيه المرير

الرياضيات

2

18

1750996

بنصبيح سليمان

إقليم :تطوان

زاوية سيدي قاسم

عزيز بلل

الرياضيات

5

18

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 بالزوجة

إلتحاق بالزوجة

02/09/10

05/09/08

02/09/14
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

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1751392

الغلم أحمد

إقليم :تطوان

واد لو (البلدية)

 3مارس

الرياضيات

2

18

02/09/14

1754052

خالد بوبكر

إقليم :تطوان

الحمراء

أبو العلء المعري

الرياضيات

1

12

02/09/15

1755726

عبدا اوبكى

إقليم :تطوان

صدينة

أبو عبيدة بن الجراح

الرياضيات

8

12

02/09/15

1152797

مريم العافية

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الندلس

علوم الحياة والرض

10

86

16/09/99

1152872

محاسن مورسيا

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

سعد بن أبي وقاص

علوم الحياة والرض

1

61

1282727

نعيمة الوكيلي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

محمد عابد الجابري

علوم الحياة والرض

1

36

01/01/02

1692119

حمزة البهجة

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

أحمد شوقي

علوم الحياة والرض

1

24

03/09/13

إلتحاق بالزوج

16/09/99

1587795

حمديني صابر

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

محمد الزرقطوني

علوم الحياة والرض

2

23

إلتحاق بالزوجة

02/09/10

1686455

سومية البكاري

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

ابي بكر الرازي

علوم الحياة والرض

5

22

إلتحاق بالزوج

04/09/12

1750204

طه أزميزم

إقليم :تطوان

سوق القديم

ابن الياسمين

علوم الحياة والرض

3

18

02/09/14

1751037

اسماء أغلى

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الثانوية العدادية ابن سينا

علوم الحياة والرض

6

14

إلتحاق بالزوج

02/09/14

1755791

الصروخ مريم

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

أحمد الراضي السلوي

علوم الحياة والرض

5

13

إلتحاق بالزوج

02/09/15

1910107

سعاد برهون

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

سادس نوفمبر

علوم الحياة والرض

7

6

إلتحاق بالزوج

01/01/17

1178025

نور الدين ابن الصديق

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

محمد الزرقطوني

الفيزياء والكيمياء

4

72

06/09/00

1262072

ربيع رحاوي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الفقيه المرير

الفيزياء والكيمياء

1

72

13/09/02

1687492

حافظ البهلولي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

أحمد الراشدي

الفيزياء والكيمياء

1

30

04/09/12

1050598

محمد التسولي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

انوال

التربية البدنية

1

108

16/09/97

1282640

بعو محمد

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الندلس

التربية البدنية

1

54

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.

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

جهة التعيين :
رقم التأجير

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

788761

اسماعيل شناني

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

أحمد الراشدي

التربية البدنية

1

52

16/09/92

1686134

عبد النور الزوبعي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

أحمد شوقي

التربية البدنية

1

40

04/09/12

1686827

لزعر معاد

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

علل بن عبد ا

التربية البدنية

11

40

04/09/12

1685335

الحضري سعيد

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

مولي الحسن

التربية البدنية

1

34

03/09/13

1686691

بديعة بوخريص

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الثانوية العدادية  20غشت

التربية البدنية

1

30

إلتحاق بالزوج

04/09/12

1755049

كمال البقالي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

أحمد الراضي السلوي

التربية البدنية

1

12

إلتحاق بالزوجة

02/09/15

1409046

لطيفة شقرون

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

محمد الزرقطوني

التربية السرية

1

66

27/09/06

743774

احسينو احدوثن

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

عمر بن عبد العزيز

التربية التشكيلية

1

112

16/09/93

1281362

محمد امرنيس

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

مولي الحسن

التربية التشكيلية

1

80

07/09/04

1447387

محسن بلل

إقليم :تطوان

زينات

أبو بكر القادري

التربية التشكيلية

1

70

05/09/07

1448168

بلشقار عبد النور

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الثانوية العدادية ابن سينا

التربية التشكيلية

1

70

05/09/07

1588164

صفاء المالكي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

انوال

التربية التشكيلية

5

52

02/09/10

1688507

ليلى الدرقاوي

إقليم :تطوان

واد لو (البلدية)

 3مارس

التربية التشكيلية

1

30

04/09/12

1688510

انس الدراوي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

محمد عابد الجابري

التربية التشكيلية

6

30

04/09/12

1598292

محمد رضى ايت عمران

إقليم :تطوان

بني سعيد

ابن ماجة

التربية التشكيلية

2

18

05/09/11

1152801

الحماض ليلى

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

سادس نوفمبر

التربية الموسيقية

2

80

1176871

عبد المجيد الشهب

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

أحمد شوقي

التربية الموسيقية

1

80

06/09/00

1280504

الحمراني رضوان

إقليم :تطوان

زينات

أبو بكر القادري

التربية الموسيقية

1

70

27/09/04

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

16/09/99

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

01

السم و النسب

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة
المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1308761

هند الدوالي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الندلس

التربية الموسيقية

2

66

16/09/03

1409264

الخياري فيصل

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

محمد عابد الجابري

التربية الموسيقية

1

66

06/09/06

1505299

الكورتي سميــر

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

القدس

التربية الموسيقية

2

48

05/09/08

1598174

ياسين حموذان

إقليم :تطوان

واد لو (البلدية)

 3مارس

التربية الموسيقية

1

46

05/09/11

1409266

اليعوتي يوسف

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الثانوية العدادية  20غشت

التربية الموسيقية

1

42

06/09/06

1045199

بلقايد مصطفى

إقليم :تطوان

ملليين

عبد الرحيم بوعبيد

التربية الموسيقية

1

40

16/09/96

1598149

نسرين بن ناصر

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الفقيه أحمد الحداد

التربية الموسيقية

2

37

إلتحاق بالزوج

05/09/11

1691976

ياسمين مساعد

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

سيدي طلحة

التربية الموسيقية

5

24

إلتحاق بالزوج

03/09/13

1598193

إلياس السلموني

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الزبير بن العوام

التربية الموسيقية

2

12

إلتحاق بالزوجة

05/09/11

1270789

العتابي حاتم

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

الفراهيدي

المعلوميات

1

94

05/09/03

1597991

لعسيري المصطفى

إقليم :تطوان

ازل

علي بن أبي طالب

المعلوميات

2

36

05/09/11

1597992

سليم لفضول

إقليم :تطوان

دار بني قريش

السيدة الحرة

المعلوميات

4

36

05/09/11

1688804

منصف الناصري

إقليم :تطوان

زينات

أبو بكر القادري

المعلوميات

8

30

03/09/12

1750896

الخنوس يسرى

إقليم :تطوان

الحمراء

أبو العلء المعري

المعلوميات

11

18

02/09/14

1261752

أمين هوريري

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

محمد الزرقطوني

التكنولوجيا

2

56

04/09/02

1588493

يوسف امباركي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

أحمد الراضي السلوي

التكنولوجيا

1

48

02/09/10

1409690

يونس أفيلل

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

ابن البيطار

التكنولوجيا

1

36

06/09/06

1597911

ابراهيم المرسلي

إقليم :تطوان

تطوان (البلدية)

محمد عابد الجابري

التكنولوجيا

5

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.

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

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1282926

اجلوق جميلة

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

ابن سينا

اللغة العربية

1

76

01/01/02

1241474

العاقل بوهبوه

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

ابن سينا

اللغة العربية

1

62

06/09/01

1755685

عبد اللطيف الحياني

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

المسيرة الخضراء

اللغة العربية

9

22

02/09/15

1755890

محمد بوعلم

عمالة :المضيق  -الفنيدق

الفنيدق (البلدية)

محمد الزرقطوني

اللغة العربية

5

22

02/09/15

1750783

فاطمة وحيد

عمالة :المضيق  -الفنيدق

عليين

عبد الخالق الطريس

اللغة العربية

10

18

02/09/14

1750790

بوشرى منير

عمالة :المضيق  -الفنيدق

الفنيدق (البلدية)

ابن زيدون

اللغة العربية

4

18

02/09/14

1755781

نسرين حيوح

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

ابن رشد

اللغة العربية

1

12

إلتحاق بالزوج

02/09/15

1910469

ثرية بنيس

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

ابن الهيثم

اللغة العربية

1

10

إلتحاق بالزوج

07/09/16

1910468

محمد سعيد احميمود

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

الثانوية العدادية رياض مرتيل

اللغة العربية

1

7

إلتحاق بالزوجة

08/09/16

1910126

لطيفة الزواكي

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

حمان الفطواكي

اللغة العربية

2

6

إلتحاق بالزوج

02/09/16

333967

الزمخشري رشيد

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

طه حسين

اللغة الفرنسية

1

70

16/09/88

342758

زين الدين صلح الدين

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

ابن سينا

اللغة الفرنسية

1

66

16/09/88

213303

عبدالعزيز امهاوش

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

ابن رشد

اللغة الفرنسية

4

54

16/09/84

1407870

الصافي هشام

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

الجبل

اللغة الفرنسية

1

54

07/09/05

1687902

معاد بنعياد

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

الثانوية العدادية رياض مرتيل

اللغة الفرنسية

2

36

04/09/12

1283121

أحمد الزاوي

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

ابن رشد

اللغة الفرنسية

1

34

01/01/05

1688397

بن صالح ليلى

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

حمان الفطواكي

اللغة الفرنسية

5

30

04/09/12

1754627

بلقيس الخمسي

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

المسيرة الخضراء

اللغة الفرنسية

2

22

02/09/15

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.

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

01

السم و النسب

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة
المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1750199

ايمان السوري

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

المسيرة الخضراء

اللغة الفرنسية

1

18

1754615

فاطمة بلمقدم

عمالة :المضيق  -الفنيدق

الفنيدق (البلدية)

محمد الزرقطوني

اللغة الفرنسية

2

12

1277871

توفيق الساسي

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

ابن الهيثم

اللغة النجليزية

1

78

07/09/04

1408683

الرويضي عزالدين

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

ابن رشد

اللغة النجليزية

4

76

06/09/06

1407848

فدوى البياش

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

حمان الفطواكي

اللغة النجليزية

1

74

1446843

خرشش ألـهام

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

الثانوية العدادية رياض مرتيل

اللغة النجليزية

1

50

05/09/07

1545157

بوزرور عماد

عمالة :المضيق  -الفنيدق

بليونش

ابن تومرت

اللغة النجليزية

6

48

02/09/09

1688806

محمد الرقيواق

عمالة :المضيق  -الفنيدق

الفنيدق (البلدية)

ابن زيدون

اللغة السبانية

3

30

04/09/12

1283002

عبد الحق الدراوي

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

المسيرة الخضراء

الجتماعيات

1

84

01/01/02

289389

نور الدين العمري

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

الثانوية العدادية رياض مرتيل

الجتماعيات

1

46

16/09/86

1505275

محمد مروان

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

ابن بطوطة

الجتماعيات

7

40

05/09/08

1597820

فتيحة طويس

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

حمان الفطواكي

الجتماعيات

7

36

05/09/11

1589552

رشيدة العبودي

عمالة :المضيق  -الفنيدق

الفنيدق (البلدية)

المام العزفي

الجتماعيات

10

34

02/09/10

1686569

توفيق صالح

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

حمان الفطواكي

الجتماعيات

1

30

1750747

عثمان اشبون

عمالة :المضيق  -الفنيدق

عليين

عبد الخالق الطريس

الجتماعيات

3

18

1750748

رشيد اللغداس

عمالة :المضيق  -الفنيدق

الفنيدق (البلدية)

المام العزفي

الجتماعيات

1

18

1751564

أحمد أعليلوش

عمالة :المضيق  -الفنيدق

الفنيدق (البلدية)

محمد الزرقطوني

الجتماعيات

5

18

1910129

محمد اللوزي

عمالة :المضيق  -الفنيدق

الفنيدق (البلدية)

عبد الكريم الخطابي

الجتماعيات

1

6

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 بالزوجة

02/09/15

08/10/05

04/09/12
02/09/14

إلتحاق بالزوجة

02/09/14
02/09/14

إلتحاق بالزوجة

02/09/16
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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

01

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

السم و النسب

المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1910467

نعمان أشراط

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

ابن رشد

الجتماعيات

2

6

347204

الحضري عبد الواحد

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

الثانوية العدادية رياض مرتيل

الرياضيات

2

126

16/09/88

1588650

محمد سعيد بنعمر

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

الجبل

الرياضيات

1

36

02/09/10

1750130

ياسين اصريح

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

الجبل

الرياضيات

1

28

02/09/14

1598455

محمودي هاجر

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

ابن سينا

الرياضيات

1

24

02/09/11

1684803

سليم احميدوش

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

ابن رشد

الرياضيات

1

24

03/09/13

1687035

سعاد علوش

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

ابن رشد

الرياضيات

2

22

04/09/12

1754384

طارق بوبيهي

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

ابن بطوطة

الرياضيات

6

22

02/09/15

1754392

يوسف أحيون

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

ابن بطوطة

الرياضيات

1

22

02/09/15

1755746

سهية الحمدوني

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

ابن بطوطة

الرياضيات

1

22

02/09/15

1755749

رجاء الحضري

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

ابن بطوطة

الرياضيات

1

22

02/09/15

1505113

الهللي عبد اللطيف

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

ابن بطوطة

الرياضيات

2

18

05/09/08

1750985

احمد الملفي

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

حمان الفطواكي

الرياضيات

1

18

02/09/14

1751006

فاطمة الزهراء بوقريين

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

حمان الفطواكي

الرياضيات

1

18

02/09/14

1687941

بلعياشي مصطفى

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

ابن بطوطة

الرياضيات

4

12

04/09/12

1754889

يوسف أطلحا

عمالة :المضيق  -الفنيدق

الفنيدق (البلدية)

عبد الكريم الخطابي

الرياضيات

7

12

02/09/15

1755747

الدردابي الزبير

عمالة :المضيق  -الفنيدق

الفنيدق (البلدية)

عبد الكريم الخطابي

الرياضيات

6

12

02/09/15

1755750

العدنان عبد الصمد

عمالة :المضيق  -الفنيدق

الفنيدق (البلدية)

المختار السوسي

الرياضيات

11

12

02/09/15

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.

إلتحاق بالزوجة

07/09/16

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

01

السم و النسب

06/07/2017

طنجة  -تطوان  -الحسيمة
المديرية القليمية للتعيين

جماعة التعيين

مؤسسة التعيين

المادة المطلوبة

ترتيب
الختيار

م .النقط

نوع الطلب

تاريخ التوظيف

1755752

رجاء الخربي

عمالة :المضيق  -الفنيدق

الفنيدق (البلدية)

المختار السوسي

الرياضيات

9

12

02/09/15

1755833

يوسف تخمة

عمالة :المضيق  -الفنيدق

الفنيدق (البلدية)

المختار السوسي

الرياضيات

10

12

02/09/15

1755840

بولويحة خالد

عمالة :المضيق  -الفنيدق

الفنيدق (البلدية)

المختار السوسي

الرياضيات

7

12

02/09/15

1751146

ياسين أقشار

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

ابن سينا

علوم الحياة والرض

3

10

1685261

السوسي عمر

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

ابن سينا

الفيزياء والكيمياء

2

22

03/09/13

1754559

عادل السقالي

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

الجبل

الفيزياء والكيمياء

7

22

02/09/15

1754563

خليل الركراكي

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

ابن بطوطة

الفيزياء والكيمياء

6

22

02/09/15

1751666

الساعد بن يرو

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

الجبل

الفيزياء والكيمياء

7

16

02/09/14

1685269

مصطفى البقالي

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

الثانوية العدادية رياض مرتيل

الفيزياء والكيمياء

1

13

1588001

بدر حجاج

عمالة :المضيق  -الفنيدق

الفنيدق (البلدية)

محمد الزرقطوني

الفيزياء والكيمياء

3

12

1754489

هشام كنون

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

حمان الفطواكي

التربية السلمية

9

12

1596890

خالد الزيدي

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

ابن سينا

التربية التشكيلية

2

36

1544604

يسرا المحراثي

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

طه حسين

التربية التشكيلية

1

19

1691961

نهاد بن تحايكت

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

ابن الهيثم

التربية الموسيقية

1

34

03/09/13

1691964

بلل بروحو

عمالة :المضيق  -الفنيدق

مرتيل (البلدية)

طه حسين

التربية الموسيقية

2

24

03/09/13

1691972

جهيد صل ح الدين

عمالة :المضيق  -الفنيدق

المضيق (البلدية)

ابن بطوطة

التربية الموسيقية

3

24

03/09/13

1232883

محمد بوكرمز

عمالة :المضيق  -الفنيدق

الفنيدق (البلدية)

محمد الزرقطوني

التكنولوجيا

1

58

06/09/01

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 بالزوجة

02/09/14

03/09/13
02/09/10

إلتحاق بالزوجة

02/09/15
05/09/11

إلتحاق بالزوج

02/09/09

23

