
جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب

الدار البيضاء  - سطات06

المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

إقليم: بنسليمانإقليم: برشيد 1688097
04/09/12

22 اللغة الفرنسيةنوفل المكوي

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 1755432
02/09/15

12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحسناء الجاوي

إقليم: بنسليمانإقليم: النواصر 1750637
02/09/14

6 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسميرة مخلص

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 1908268
01/01/17

6 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتحسن الهرموشي

إقليم: بنسليمانعمالة: المحمدية 1124306
16/09/98

100 الفيزياء والكيمياءالمصطفى الهشومي

إقليم: بنسليمانإقليم: برشيد 1597575
05/09/11

28 التربية السلميةمحمد العماري

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 1750066
02/09/14

28 التربية السلميةحمزة رتنان

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 1588238
02/09/10

36 التربية البدنيةحفيان رضوان

إقليم: بنسليمانعمالة: المحمدية 1308714
05/09/03

20 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةتوفيق شرنان

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 1750725
02/09/14

18 التربية البدنيةطارق القاسمي

إقليم: برشيدإقليم: سيدي بنور 1589008
02/09/10

42 اللغة العربيةنجاة حجاج

إقليم: برشيدإقليم: الجديدة 1687325
04/09/12

22 اللغة العربيةعبد الحق بوحمامي

إقليم: برشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 90098
16/09/95

22 اللغة الفرنسيةعبد الله بيسوفة

إقليم: برشيدإقليم: بنسليمان 1754770
02/09/15

22 اللغة الفرنسيةمريم زاعا

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 1544590
02/09/09

12 اللغة الفرنسيةمخلص عادل

إقليم: برشيدإقليم: سطات 1685899
04/09/12

12 اللغة الفرنسيةالمصطفى البغدادي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 1754746
02/09/15

12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةإيمان عريف

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 1545138
02/09/09

12 الجتماعياتصفاء حماني
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب

الدار البيضاء  - سطات06

المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

إقليم: برشيدإقليم: سطات 1755719
02/09/15

12 الجتماعياتبرة محمد

إقليم: برشيدإقليم: سطات 1685847
04/09/12

28 الرياضياتالبراهيمي عبدالجليل

إقليم: برشيدإقليم: سطات 1754709
02/09/15

22 الرياضياتقاسم عروج

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 1685230
03/09/13

12 الرياضياتتزاريني مليكة

إقليم: برشيدإقليم: سطات 1754702
02/09/15

12 الرياضياتزينب عشوبة

إقليم: برشيدإقليم: سطات 1597957
05/09/11

22 الفيزياء والكيمياءلعطور عبد الرزاق

إقليم: برشيدإقليم: سطات 1755372
02/09/15

22 الفيزياء والكيمياءنزهة أسوس

إقليم: برشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 1409211
06/09/06

44 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةخدوج رضا

إقليم: برشيدإقليم: سطات 1719436
03/09/13

30 التربية السلميةرشيد الزيات

إقليم: برشيدإقليم: بنسليمان 1178931
11/09/00

58 التربية البدنيةالسرحاني عبدالحق

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 1153346
16/09/99

112 التكنولوجيارضوان فتحي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الجديدة 1755233
02/09/15

22 اللغة العربيةخولة التادلي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات مولي رشيد 772933
16/09/92

130 اللغة الفرنسيةبكار جنان

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: سيدي بنور 1755333
02/09/15

12 الجتماعياتعبدالرحمان الساقي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: برشيد 1693028
03/09/13

12 الرياضياتاميمة العثماني

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة: المحمدية 1692890
03/09/13

6 إلتحاق بالزوجالرياضياتلعزيزة مولو

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: سطات 1754368
02/09/15

22 علوم الحياة والرضمروان رايس

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: برشيد 1447130
05/09/07

28 الفيزياء والكيمياءعبد الرحيم داكر ا
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب

الدار البيضاء  - سطات06

المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 1758475
02/09/16

6 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةمريم حابا

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: النواصر 1280513
07/09/04

48 التربية السريةكريمة لقميحي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: النواصر 1446872
05/09/07

18 التربية التشكيليةمحمد أمين بالحاج

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 210895
16/09/82

162 اللغة العربيةالمصطفى زينان

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: بنسليمان 1544716
02/09/09

28 اللغة اللمانيةعبد الجليل قاضي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 1544983
02/09/09

24 الجتماعياتالرشدي وفاء

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات مولي رشيد 1052072
16/09/97

60 الرياضياترقية حاضري

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعة عين الشق 1309597
05/09/03

54 التربية السريةسناجي رجاء

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 1277969
07/09/04

76 اللغة العربيةالربون وئام

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 1448196
05/09/07

30 اللغة الفرنسيةاليعقوبي عائشة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 1544822
02/09/09

24 اللغة الفرنسيةابوزياد رشيدة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 1589085
02/09/10

24 اللغة الفرنسيةمجيد سهام

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 1684888
03/09/13

12 اللغة الفرنسيةالمرابط عبد الصماد

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 1910759
02/09/16

7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةامينة مزارة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 331796
16/09/88

106 الرياضياتنجية لمزوهر

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 898931
16/09/91

112 علوم الحياة والرضزينة بومليك

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 988590
16/09/93

112 علوم الحياة والرضنور الدين الشلحي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 1544733
07/09/09

48 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةسارة المصباحي الشاهدي
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مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب

الدار البيضاء  - سطات06

المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 1446959
05/09/07

42 المعلومياتسمية خالص

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 398424
16/09/91

106 التكنولوجياالفردوسي عبداللطيف

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 1279049
07/09/04

48 اللغة العربيةشايق كريمة

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 1589012
02/09/10

28 اللغة العربيةنبيلة مرشود

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 1692213
03/09/13

14 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةأوعل نعيمة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 1687340
04/09/12

12 اللغة العربيةالتيهامي عصام

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 1448034
05/09/07

60 اللغة الفرنسيةأمال المسيح

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 1177248
06/09/00

57 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةداودي صباح

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 1446900
05/09/07

26 اللغة الفرنسيةبشرى بلهواري

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 1910768
02/09/16

11 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة أبونصر

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سطات 1910311
01/01/17

8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةأغلري هاجر

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سطات 1910786
07/09/16

6 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاحلم لعليكي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 1598054
05/09/11

36 اللغة اللمانيةبويسفي عبد الغني

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات ابن مسيك 1409145
05/09/06

22 الجتماعياتالحسين محايط

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 1754202
02/09/15

22 الجتماعياتبوزيد سارة

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 1686951
04/09/12

18 الجتماعياتالناك كريمة

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات ابن مسيك 1261901
04/09/02

88 الرياضياتماشو أسية

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 1151447
16/09/99

76 الرياضياتأردان محمد
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رقم التأجير
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م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب

الدار البيضاء  - سطات06

المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 1178897
06/09/00

76 الرياضياتروماني كمال

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 1151669
16/09/99

50 الرياضياتنور الدين  لحديي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 1504589
05/09/08

30 الرياضياتجمال شعبة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 1692454
03/09/13

13 إلتحاق بالزوجالرياضياتفردوس حيال

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 1754230
02/09/15

12 الرياضياتلوبنة موخليص

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 1750654
02/09/14

18 علوم الحياة والرضنعيمة نسيم

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 1596929
05/09/11

6 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضايت امغار رشيد

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 1151554
16/09/99

72 الفيزياء والكيمياءفوزية زعيم

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: بنسليمان 1409029
06/09/06

18 الفيزياء والكيمياءرشيد فجر

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 1279967
28/09/04

38 إلتحاق بالزوجالتربية السريةفاطنة بنحمو

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 1281356
07/09/04

19 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبوعشرة مينة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 1691985
03/09/13

6 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةخديجة بوهتيت

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 1544492
02/09/09

32 اللغة الفرنسيةمعروف وفاء

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 1505208
05/09/08

24 اللغة الفرنسيةابيك محمد

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 1587867
02/09/10

21 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةســــــهــــــام  أحــــــلل

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 1505209
05/09/08

18 اللغة الفرنسيةجيهان   قاص

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 1909848
01/01/17

8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهند اشبنات

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 1910781
01/01/17

8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةصفاء الحمداوي
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الدار البيضاء  - سطات06

المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعات ابن مسيك 1505226
05/09/08

38 إلتحاق بالزوجالجتماعياتبلقاضي ايمان

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة عين الشق 1692919
03/09/13

12 الجتماعياتفاطمة مفتاح

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 1283660
01/01/05

52 الرياضياترشيد جقام

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 1447090
05/09/07

22 الرياضياتالحبيب بلقيفى

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة عين الشق 1504600
05/09/08

10 إلتحاق بالزوجالرياضياتالرجولة سناء

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: مديونة 1151561
16/09/99

18 الفيزياء والكيمياءعبد الكريم مونيب

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 1597582
05/09/11

37 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةمريم منوار

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعات ابن مسيك 1153971
16/09/99

30 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةمعاذ معتصم

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 1756013
02/09/15

12 التربية السلميةيوسف الودني

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 1686054
04/09/12

30 التربية البدنيةطارق العزوزي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 1280604
07/09/04

68 المعلومياتخــــدوج  رفــيـــــق

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: النواصر 1750172
02/09/14

28 اللغة العربيةسعيد ايت المدني

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: برشيد 1754730
02/09/15

12 اللغة العربيةامين اظريف

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: سطات 1755720
02/09/15

12 الجتماعياتيوسف احداد

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعة الحي الحسني 1750347
02/09/14

8 إلتحاق بالزوجالرياضياتخديجة اريري

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة: المحمدية 1687561
04/09/12

18 علوم الحياة والرضمحمد توبة

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 1684894
03/09/13

12 الفيزياء والكيمياءسلوة  الطائف

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: برشيد 1755121
02/09/15

12 التربية السلميةخالد شاكير
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب

الدار البيضاء  - سطات06

المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: النواصر 1409053
06/09/06

12 التربية السريةفتاح  دنيا

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 1279805
07/09/04

18 التربية التشكيليةجميلة فوزي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 1684831
03/09/13

26 اللغة الفرنسيةالغوزي فاطمة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 1755433
02/09/15

22 اللغة الفرنسيةلمياء محضر

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: النواصر 1687767
04/09/12

18 اللغة الفرنسيةابن غزالة خديجة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 1687904
04/09/12

12 اللغة الفرنسيةأنس بنخديم

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 1754301
02/09/15

12 اللغة الفرنسيةنعيمة زهري

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 1280064
07/09/04

70 الجتماعياتعبد ا كرير

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 1504423
05/09/08

28 الجتماعياتحنان كوطي

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 890761
16/09/88

134 الرياضياتفاطمة النمير

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 1596918
05/09/11

18 علوم الحياة والرضماكري      فاطمة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 1051914
16/09/97

90 الفيزياء والكيمياءاحرايفي محمد

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 1178030
06/09/00

28 الفيزياء والكيمياءالمصطفى العبادي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: النواصر 1754293
02/09/15

22 الفيزياء والكيمياءفاتحة فيها الخير

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 1118968
16/09/98

82 التربية السلميةرزوق الطاهرة

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 1754454
02/09/15

12 التربية السلميةخديجة مخلوقي

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات ابن مسيك 1309402
05/09/03

80 المعلومياتمزياني نادية

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 1685128
03/09/13

12 اللغة العربيةخديجة السعداوي
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب

الدار البيضاء  - سطات06

المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 1408838
06/09/06

52 اللغة الفرنسيةيوسف صنير

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 1448199
05/09/07

30 اللغة الفرنسيةهدى الصديق

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 1754743
02/09/15

22 اللغة الفرنسيةاسية المشروح

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 1908251
01/01/17

7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةعبيلي فدوى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 1908252
01/01/17

7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةلكروري بشرى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 1282872
01/01/05

52 الجتماعياتعمر ايت يوسف

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 1755361
02/09/15

22 الرياضياتمريم برقان

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: المحمدية 1754229
03/09/15

12 الرياضياتأيوب وعزيز

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 1750655
02/09/14

28 علوم الحياة والرضليلى   فجلي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: المحمدية 1754330
03/09/15

12 علوم الحياة والرضحمزة الهواري

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 1261373
04/09/02

28 الفيزياء والكيمياءبوروضا ياسين

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 1755422
02/09/15

12 اللغة العربيةنادية زواق

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 1685818
04/09/12

12 الجتماعياتجواد الكوش

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 1755334
02/09/15

12 الجتماعياتالحسين احسيني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 1755351
02/09/15

22 الرياضياتصفية أعراب

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 1755281
02/09/15

22 علوم الحياة والرضلبنة غازي

إقليم: مديونةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 1179008
16/09/00

90 اللغة العربيةخديجة عياش

إقليم: مديونةإقليم: بنسليمان 1284041
01/01/02

46 اللغة العربيةعبد الكريم صلوح
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب

الدار البيضاء  - سطات06

المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

إقليم: مديونةإقليم: سطات 1754738
02/09/15

12 اللغة العربيةكروم محمد

إقليم: مديونةإقليم: سيدي بنور 1755435
02/09/15

22 اللغة الفرنسيةمديحة المستعبد

إقليم: مديونةإقليم: سطات 1755712
02/09/15

12 الجتماعياتأكبار عبد الحق

إقليم: مديونةعمالة مقاطعة عين الشق 212362
16/09/84

126 الرياضياتسلمني عبد اللطيف

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 1178074
06/09/00

34 الفيزياء والكيمياءعبداللطيف نصيب

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 1284034
01/01/03

18 اللغة العربيةنادية العلوي

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 1749970
02/09/14

17 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةلطيفة بوسيك

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات مولي رشيد 1177025
06/09/00

66 اللغة الفرنسيةربيعة المشرقي

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 1684911
03/09/13

25 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسميرة الغرايب

عمالة: المحمديةإقليم: مديونة 1448200
05/09/07

12 اللغة الفرنسيةوديان سائح

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 1687109
04/09/12

12 اللغة الفرنسيةمحمد الباهية

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 1755453
02/09/15

12 اللغة الفرنسيةراندا حنصال

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 1755701
02/09/15

22 الجتماعياتخديجة زاويد

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 1749828
02/09/14

18 الجتماعياتنجوى بوكري

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 1755322
02/09/15

12 الجتماعياتعبد الغني بوقطب

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 1755717
02/09/15

12 الجتماعياترشيد كرايد

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 1754700
02/09/15

12 الرياضياتعادل الملكاوي

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 1596924
05/09/11

18 علوم الحياة والرضعبد الرزاق  مهدي
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب

الدار البيضاء  - سطات06

المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعة الحي الحسني 1684932
03/09/13

12 علوم الحياة والرضاوشيخ خديجة

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 1283486
10/10/03

54 التربية السلميةمحمد الخافي

عمالة: المحمديةإقليم: الجديدة 1588940
02/09/10

52 التربية السلميةعبد الله أيت أمغار

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 1755165
02/09/15

12 التربية السلميةمحمد تكديرت

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 1686027
04/09/12

30 التربية البدنيةمحمد أزروال

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 1685351
03/09/13

22 التربية البدنيةأسماء لقويري

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 1755068
02/09/15

12 التربية البدنيةالمهدي كعيش

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 1754739
02/09/15

12 اللغة العربيةخديجة أقنجاوي

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 1908267
02/09/16

7 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةكوثر شعوب

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 1280601
07/09/04

48 اللغة الفرنسيةلحبق نبيلة

إقليم: النواصرعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 1754307
02/09/15

22 اللغة الفرنسيةزينب شهاب

إقليم: النواصرعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 988665
16/09/93

126 الرياضياتالتوفيق حنان

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 1447112
05/09/07

26 الرياضياتمحمد مودتير

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 1284490
07/09/05

52 الفيزياء والكيمياءالطاهر منعاوي

إقليم: النواصرإقليم: سطات 1597963
05/09/11

22 الفيزياء والكيمياءالمصطفى صاريح

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 1755122
02/09/15

12 التربية السلميةيوسف فتحي

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 1446873
05/09/07

36 التربية التشكيليةيوسف بنعية

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 259989
02/11/88

100 اللغة العربيةمحمد العماري
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب

الدار البيضاء  - سطات06

المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 1309704
05/09/03

50 اللغة العربيةزهير حسن

إقليم: سطاتعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 1261281
04/09/02

32 اللغة الفرنسيةسهام بلحديوي

إقليم: سطاتعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 1684850
03/09/13

13 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتيونس  روجدي

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 1177182
06/09/00

60 الرياضياتمحمد فكار

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 1588119
02/09/10

22 الرياضياتابراهيم اضريس

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 1544883
02/09/09

40 التربية السلميةخالد جرموني

إقليم: سطاتإقليم: بنسليمان 1755160
02/09/15

12 التربية السلميةيوسف تالمة

إقليم: سيدي بنورإقليم: الجديدة 1281633
04/09/02

64 إلتحاق بالزوجالجتماعياتفوزية هرمك
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