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المادة المطلوبة المديرية القليمية  للتعيين ملحظاتالمديرية القليمية  الصلية

إقليم: الحسيمةإقليم: العرائش 154339902/09/09 7 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةحفصة اشجيجم

إقليم: الحسيمةإقليم: العرائش 34049916/09/88 24 اللغة الفرنسيةمسعودي رشيد

إقليم: الحسيمةإقليم: شفشاون 175721102/09/15 12 اللغة الفرنسيةالفيللي محمد

إقليم: الحسيمةإقليم: وزان 175709002/09/15 12 اللغة النجليزيةحموتي ابراهيم

إقليم: الحسيمةعمالة: المضيق - الفنيدق 12225016/09/81 12 الرياضياتالصالحي عبد الحفيظ

إقليم: شفشاونإقليم: وزان 175715102/09/15 12 اللغة العربيةعبدالحافظ الغلبزوري

إقليم: شفشاونإقليم: الحسيمة 168997403/09/13 24 اللغة الفرنسيةأمعضار لطيفة

إقليم: شفشاونإقليم: الحسيمة 158680602/09/10 24 اللغة النجليزيةنايت صالح سعيد

إقليم: شفشاونإقليم: الحسيمة 172459902/09/15 12 الرياضياتالزكاوي محمد

إقليم: فحص - انجرةإقليم: وزان 175709702/09/15 12 اللغة النجليزيةعبد العظيم الصمدي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: وزان 140986506/09/06 42 اللغة السبانيةاعطل ياسين

إقليم: العرائشإقليم: الحسيمة 172358403/09/14 28 اللغة العربيةرحيمي حنان

إقليم: العرائشإقليم: وزان 168999103/09/13 24 اللغة الفرنسيةإلهام الهواري

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 175717102/09/15 22 اللغة الفرنسيةمحمد أمين السباعي

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 132630102/09/15 12 اللغة الفرنسيةخوبابا عادل

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 175720202/09/15 12 اللغة الفرنسيةمحمد القرقري

إقليم: العرائشإقليم: الحسيمة 175748602/09/15 12 اللغة الفرنسيةمحمد شراح
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إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 175147902/09/14 18 اللغة النجليزيةمروان لغرابي

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172357002/09/14 8 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةخشنة المختار

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172384302/09/14 18 اللغة الفرنسيةوحدة حفيظة

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 175717202/09/15 12 اللغة الفرنسيةقداد عبد المنعم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 83699501/05/93 92 اللغة النجليزيةعبد الله اغزال

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 175147502/09/14 18 اللغة النجليزيةهاجر العلمي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 175709202/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةبنيعيش منصف

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 175709802/09/15 12 اللغة النجليزيةباحمي رضوان

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 175710902/09/15 12 اللغة النجليزيةمنير هيسور

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 190461502/09/16 6 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةخربوش سهام

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 190603702/09/16 6 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةابتسام بغوز

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 150491305/09/08 30 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزية فدوى مسرور

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 158503305/09/11 38 الرياضياتالفاضل محمد زين العابدين
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