
المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

01

106/04/09إقليم: الحسيمةابن رشدإقليم: الحسيمةامزورن 62 م المحراوي
اللغة العربية

نعم 06/09/10 21560J)بني بوعياش )البلدية

1101/03/11إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية جبل لحبيبإقليم: الحسيمةبني بوفراح 54 سعاد حمدون
اللغة العربية

01/03/11إلتحاق بالزوج 27088Tجبل لحبيب

ثانوية القصر الصغير إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزم

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

905/09/11 50 البحوتي عواطف
اللغة العربية

نعم 02/09/15 24963Hالقصر الصغير

ثانوية الحسن الداخل إقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو

التأهيلية

202/09/15إقليم: جرسيف 34 إدريس بولحفة
اللغة العربية

02/09/15 16684J)جرسيف )البلدية

402/09/14عمالة: فاسالهاشمي الفيلليإقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية 31  رجاء الفيغة
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26813U)زواغة )المقاطعة

104/09/12إقليم: الحسيمةامزورنإقليم: الحسيمةابن رشد 26 الوغليظي عبد المجيد
اللغة العربية

نعم 02/09/16 06824S)امزورن )البلدية

402/09/15إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: الحسيمةالرازي 24 حوسين منيق
اللغة العربية

02/09/15 24104Zبني افتح

ثانوية الشريف م أمزيان إقليم: الحسيمةالفارابي

التأهيلية

306/09/17إقليم: الحسيمة 12 عمر قويبع
اللغة العربية

06/09/17 23899Bبني حذيفة

904/09/18إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمةالفارابي 6 حنان الصالحي
اللغة العربية

04/09/18 25238Gبني بوفراح

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية

الثاني

119/11/02إقليم: تطوان 112 لمياء فاطمة الزهراء الجايي
اللغة الفرنسية

19/11/02أقدمية 16 سنة 05678W)تطوان )البلدية

716/09/98عمالة: فاسالهاشمي الفيلليإقليم: الحسيمةالباديسي 78 خليد الزعيم
اللغة الفرنسية

05/09/09 26813U)زواغة )المقاطعة

618/11/11إقليم: العرائش الثانوية التأهيلية شعبانإقليم: الحسيمةبني بوفراح 52 زهري نبيل
اللغة الفرنسية

02/09/14 26242Y)العرائش )البلدية

1102/09/14إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابغاغزةإقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميم 40 عبد الناصر عبد المولى
اللغة الفرنسية

02/09/14 27175Mابغاغزة

  الثانوية التأهيلية م إقليم: الحسيمةثانوية الريف

الخامس

107/09/05إقليم: القنيطرة 37 خلف صدقي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 11198W)القنيطرة )البلدية

102/09/15إقليم: الحسيمةابن رشدإقليم: الحسيمةالباديسي 34 شرقة نعيمة
اللغة الفرنسية

02/09/15 21560J)بني بوعياش )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية

ادريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

902/09/10 30 عبد الرفيع الجوهري
اللغة الفرنسية

02/09/14 26263W)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: الحسيمةامزورن

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

305/09/11 30 رضوان سميدي
اللغة الفرنسية

05/09/14إلتحاق بالزوجة 25981Pلعجاجرة

عمالة: الصخيرات أبي بكر الرازيإقليم: الحسيمةابن رشد

 - تمارة

102/09/14 30 تعزبيت مريم
اللغة الفرنسية

02/09/14 25273V)الصخيرات )البلدية
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الثانوية التأهيلية مولي 

إسماعيل
الثانوية التأهيلية علل إقليم: الحسيمة

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

401/01/17 28 هناء البراهمي
اللغة الفرنسية

01/01/17 15362X)بني مكادة )المقاطعة

507/09/16إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيليةإقليم: الحسيمةالرازي 28 ريم اليباني
اللغة الفرنسية

07/09/16 15948Jاورتزاغ

116/09/99إقليم: الحسيمةامزورنإقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزم 26 النشاط م
اللغة الفرنسية

04/09/18 06824S)امزورن )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: الحسيمةالفارابي

المومن الموحدي

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/15 24 م الزاهر
اللغة الفرنسية

03/09/15 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية م بن إقليم: الحسيمةالفارابي

الحسن الوزاني

402/09/15عمالة: سل 24 الحمزاوي طه
اللغة الفرنسية

03/09/15 24719T)بطانة )المقاطعة

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن منظورإقليم: الحسيمةمولي علي الشريف

سيدي البرنوصي

202/09/15 24 لمياء اليعقوبي
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 01760M)سيدي البرنوصي )المقاطعة

802/09/15عمالة: الرباط ابراهيم الرودانيإقليم: الحسيمةالخوارزمي 24 حميد العسري
اللغة الفرنسية

02/09/15 01135H)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية

ادريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

1030/11/17 22 سليمة بنشعو
اللغة الفرنسية

05/12/17 26263W)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: الحسيمةامزورن

جبل

506/09/17إقليم: وزان 22 جمال حسان
اللغة الفرنسية

06/09/17 15123Mلمجاعرة

105/09/03إقليم: الحسيمةمولي علي الشريفإقليم: الحسيمةبني بوفراح 18 سعيد الحتاش
اللغة الفرنسية

02/09/16 06823R)الحسيمة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الخالق إقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية

الطريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/16 18 هاجر الكنوني
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 15340Y)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية

الثاني

707/09/16إقليم: تطوان 18 سهام الداكي
اللغة الفرنسية

07/09/16إلتحاق بالزوج 05678W)تطوان )البلدية

206/09/16إقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 18 سليمة السوفي
اللغة الفرنسية

06/09/16 26970Pتادرت

1106/09/17إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية جبل لحبيبإقليم: الحسيمةالحسن الثاني 14 م جمال اكورام
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 27088Tجبل لحبيب

206/09/17إقليم: الحسيمةالخوارزميإقليم: الحسيمة الثانوية التأهيلية ايت قمرة 10 ذكرى الوالي
اللغة الفرنسية

04/09/18 06829X)بني بوعياش )البلدية

104/09/18إقليم: الحسيمةامزورنإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 6 بنتهامي حياة
اللغة الفرنسية

04/09/18 06824S)امزورن )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية

إسماعيل

404/09/18إقليم: الحسيمة 6 بولهوال فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

04/09/18 06825T)امزورن )البلدية

504/09/18إقليم: الحسيمةالباديسيإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 6 بلولن هدى
اللغة الفرنسية

04/09/18 06827V)الحسيمة )البلدية
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ثانوية الشريف م أمزيان 

التأهيلية
504/09/18إقليم: الحسيمةالباديسيإقليم: الحسيمة 6 حنان اللوزاتي

اللغة الفرنسية
04/09/18 06827V)الحسيمة )البلدية

604/09/18إقليم: الحسيمة الثانوية التأهيلية ايت قمرةإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 6 وكيلي نورة
اللغة الفرنسية

04/09/18 26971Rأيت قمرة

الثانوية التأهيلية المهدي إقليم: الحسيمةمولي علي الشريف

بنونة

122/10/90إقليم: تطوان 150 الويزة القدوري
اللغة النجليزية

22/10/90أقدمية 16 سنة 05382Z)تطوان )البلدية

ثانوية الشريف م أمزيان إقليم: الحسيمةبني بوفراح

التأهيلية

1004/09/18إقليم: الحسيمة 16 أيوب طحطاحي
اللغة النجليزية

04/09/18 23899Bبني حذيفة

606/09/17إقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيليةإقليم: الحسيمةالفارابي 12 ابراهيم بوطالب
اللغة النجليزية

06/09/17 06826U)تارجيست )البلدية

506/09/17إقليم: الحسيمةمولي علي الشريفإقليم: الحسيمةبني بوفراح 12 الشعرة ايمان
اللغة النجليزية

06/09/17إلتحاق بالزوج 06823R)الحسيمة )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيليةإقليم: الحسيمةالفارابي 12 فؤاد التغدويني
اللغة النجليزية

06/09/17 06826U)تارجيست )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةالباديسيإقليم: الحسيمةبني بوفراح 10 م أزرقان
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 06827V)الحسيمة )البلدية

الثانوية التأهيلية م بن إقليم: الحسيمةالفارابي

عبد الكريم الخطابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 10 عصام أشخلف
اللغة النجليزية

04/09/18 15338W)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: الحسيمةالفارابي

الدريسي

404/09/18إقليم: شفشاون 6 فطمة بولنوار
اللغة النجليزية

04/09/18 24160K)شفشاون )البلدية

904/09/18إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 6 الملوكي رجاء
اللغة النجليزية

04/09/18 25238Gبني بوفراح

104/09/18إقليم: الحسيمةالرازيإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 6 حنين سعاد
اللغة النجليزية

04/09/18 25198N)تارجيست )البلدية

1103/09/13عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: الحسيمةالرازي 50 عثمان قرشي
اللغة السبانية

03/09/13 22745X)زواغة )المقاطعة

1103/09/13عمالة: فاسابن عربيإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 46 يونس العلمي
اللغة السبانية

03/09/13 25310K)زواغة )المقاطعة

802/09/09عمالة: فاسالدارسةإقليم: الحسيمةابن رشد 68 الخديري   م
اللغة اللمانية

29/09/10 02247S)زواغة )المقاطعة

802/09/09عمالة: فاسبنسودةإقليم: الحسيمةامزورن 68 مهى الغريسي
اللغة اللمانية

29/09/10 02260F)زواغة )المقاطعة

228/02/08إقليم: الحسيمة الثانوية التأهيلية ايت قمرةإقليم: الحسيمةإعدادية سيدي بوعفيف 82 مكوار الخمار
الجتماعيات

28/02/08أقدمية 12 سنة 26971Rأيت قمرة

105/09/11إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: الحسيمةامزورن 40 صديق بدر
الجتماعيات

02/09/15 16669Tصاكة
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الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: الحسيمةالرازي

عياض

803/09/14إقليم: شفشاون 40 مرزوق م
الجتماعيات

03/09/14 06414Wمتيوة

الثانوية التأهيلية أبو العباس إقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية

السبتي

عمالة: طنجة - 

أصيل

602/09/14 31 نادية العياشي
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

106/09/17إقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيليةإقليم: الحسيمةالفارابي 12 فوزي العمري
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 06826U)تارجيست )البلدية

401/09/15إقليم: الحسيمةامزورنإقليم: الحسيمةثانوية الريف 28 عبد الحكيم طحطوح
الرياضيات

04/09/18 06824S)امزورن )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزم

ادريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

307/09/16 28 م أمين خلدون
الرياضيات

07/09/16 26263W)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو

الخوارزمي

1102/09/15عمالة: مكناس 24 عدنان اليوبي
الرياضيات

02/09/15 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

 الثانوية التأهيلية العباس إقليم: الحسيمةالرازي

مفتاح

107/09/16عمالة: سل 18 عصام اليزيد
الرياضيات

07/09/16 01294F)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: الحسيمةبني بوفراح

الذهب

عمالة: طنجة - 

أصيل

1102/09/16 18 بوهاشم هشام
الرياضيات

02/09/16 15363Y)اصيلة )البلدية

901/01/17إقليم: تازةالعرفانإقليم: الحسيمةالخوارزمي 18 عمر بوغالب
الرياضيات

01/01/17 25790G)تازة )البلدية

الثانوية التأهيلية سلوان إقليم: الحسيمةامزورن

الحساني

601/01/17إقليم: الناضور 18 حميد الدالحي
الرياضيات

01/01/17إلتحاق بالزوجة 24406C)سلوان )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: الحسيمةامزورن

الخطابي

إقليم: قلعة 

 السراغنة

201/01/17 18 عبد الغني الكفاني
الرياضيات

01/01/17 26236Sواركي

الثانوية التأهيلية أبو العباس إقليم: الحسيمةالفارابي

السبتي

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/16 18 عبد الخالق أشراط
الرياضيات

06/09/16إلتحاق بالزوجة 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

1407/09/16إقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشةإقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية 18 م بقالي غزواني
الرياضيات

07/09/16 26300Lعياشة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو

الثاني

206/09/16إقليم: تطوان 18 دريد الرباح
الرياضيات

06/09/16إلتحاق بالزوجة 05678W)تطوان )البلدية

107/09/16إقليم: الحسيمةامزورنإقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية 18 سعيد عبدلوي
الرياضيات

07/09/16 06824S)امزورن )البلدية

الثانوية التأهيلية أبو العباس إقليم: الحسيمةثانوية الريف

السبتي

عمالة: طنجة - 

أصيل

103/04/17 16 أنس الدرقاوي المطيع
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

204/09/18إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزمإقليم: الحسيمةزرقت 16 م أززون
الرياضيات

04/09/18 26428A)امزورن )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزمإقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية 12 نوال ارخوش
الرياضيات

06/09/17 26428A)امزورن )البلدية
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م. النقط
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ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

406/09/17إقليم: الحسيمةثانوية الريفإقليم: الحسيمةإعدادية سيدي عابد 10 اباري ابراهيم
الرياضيات

04/09/18 25196L)أجدير )البلدية

606/09/17إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمةاعدادية سنادة 10 عبد الله أزغاي
الرياضيات

04/09/18 25238Gبني بوفراح

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: الحسيمةامزورن

أصيل

116/09/91 114 عمر السكاكي
علوم الحياة 

والرض
16/09/99أقدمية 16 سنة 26577M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إقليم: الحسيمةبني بوفراح

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

705/09/11 58 بوتكورة العربي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 20601S)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

302/09/10 55 سلمى الدامي
علوم الحياة 

والرض
02/09/10إلتحاق بالزوج 15190K)بني مكادة )المقاطعة

502/09/14إقليم: تازةثانوية النصر التأهيليةإقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية 40 فاطمة الزهراء تكرومت
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 25503Vامسيلة

302/09/15إقليم: تازةثانوية النصر التأهيليةإقليم: الحسيمةبني بوفراح 34 نبيل الدامي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25503Vامسيلة

الثانوية التأهيلية المام إقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

503/09/14 31 هدى  أجبيلو
علوم الحياة 

والرض
03/09/14إلتحاق بالزوج 25312M)بني مكادة )المقاطعة

1307/09/16إقليم: الناضور الثانوية التأهيلية بني شيكرإقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية 28 شيماء جفال
علوم الحياة 

والرض
07/09/16 26251Hبني شيكر

302/09/15إقليم: تاوناتثانوية خللفة العداديةإقليم: الحسيمةالرازي 24 عزيز زهري
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 22682Dاخللفة

102/09/14إقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيليةإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 18 البوعناني ياسين
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 06826U)تارجيست )البلدية

ثانوية الشريف م أمزيان 

التأهيلية
406/09/17إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمة 12 هنيدة البكوري

علوم الحياة 

والرض
06/09/17 25238Gبني بوفراح

202/09/16إقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيليةإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 6 زولخة أمغيوز
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 06826U)تارجيست )البلدية

704/09/18إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمةالفارابي 6 سهام البلحفاتي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25238Gبني بوفراح

902/09/10إقليم: الحسيمةالخوارزميإقليم: الحسيمةزرقت 55 التغدويني سعيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/10إلتحاق بالزوجة 06829X)بني بوعياش )البلدية

1105/09/11عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 48 يوسف شكرادي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

218/09/13عمالة: الرباطأبي ذر الغفاريإقليم: الحسيمةالخوارزمي 36 البزار مروان
الفيزياء والكيمياء

28/10/13إلتحاق بالزوجة 01130C)يعقوب المنصور )المقاطعة

1202/09/14عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هانيإقليم: الحسيمةثانوية الريف 30 فيصل البوحساني
الفيزياء والكيمياء

03/09/14 23793L)العيايدة )المقاطعة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية المام إقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1102/09/14 30 عماد الفلح
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25312M)بني مكادة )المقاطعة

1202/09/14إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية جبل لحبيبإقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية 30 رشيد مريزق
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 27088Tجبل لحبيب

الثانوية التأهيلية علل إقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

902/09/16 18 اسماعيل مغيزو
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 15362X)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية الشريف م أمزيان 

التأهيلية
الثانوية الثأهيلية ظهار بن إقليم: الحسيمة

عياد

401/01/17إقليم: شفشاون 18 إلياس السماعلي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوجة 26327R)شفشاون )البلدية

206/09/00عمالة: فاسمولي ادريسإقليم: الحسيمةاكاون 118 سطي نبيل
التربية السلمية

06/09/01أقدمية 16 سنة 02067W)فاس المدينة )المقاطعة

706/04/09عمالة: فاسالمسيرةإقليم: الحسيمةالرازي 68 سعيد ديب
التربية السلمية

02/09/10إلتحاق بالزوجة 24321K)جنان الورد )المقاطعة

1202/09/15إقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: الحسيمةالخوارزمي 34 عبد الرفيع عدلن
التربية السلمية

02/09/15 04806Y)عين بني مطهر )البلدية

401/01/12إقليم: الحسيمةالرازيإقليم: الحسيمةالخزامى 32 عبد الله صالح
التربية السلمية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 25198N)تارجيست )البلدية

902/09/10إقليم: الناضورابن نفيسإقليم: الحسيمةاع. الرواضي 46 ايدري سلمان
التربية البدنية

02/09/13 26988I)العروي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

إسماعيل
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الحسيمة

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

306/09/01 34 الحوزي عبد الرشيد
التربية البدنية

02/09/15 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

806/09/17إقليم: الحسيمةالرازيإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 22 عبد الحفيظ العسوتي
التربية البدنية

06/09/17 25198N)تارجيست )البلدية

807/09/16إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية اصباننإقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزم 18 رضوان طاهر
التربية البدنية

07/09/16 27173K)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية بني جميل إقليم: الحسيمةالفارابي

مسطاسة

804/09/18إقليم: الحسيمة 6 أمين الريفي جائي
التربية البدنية

04/09/18 27202Sبني جميل

الثانوية التأهيلية مولي 

إسماعيل
1302/09/10عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المسيرةإقليم: الحسيمة 56 أنوار بشار

المعلوميات
02/09/10إلتحاق بالزوجة 03951U)مكناس )البلدية

103/09/13إقليم: الحسيمةامزورنإقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزم 28 ابتسام افاسي
المعلوميات

02/09/16 06824S)امزورن )البلدية

ثانوية تاوجطات الجديدة إقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية

التأهيلية

902/09/15إقليم: الحاجب 24 هجر المجاط
المعلوميات

02/09/15إلتحاق بالزوج 26552K)عين تاوجطات )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية

الخطاب

502/09/15إقليم: بولمان 24 عزيز المهداوي
المعلوميات

02/09/15 24494Yافريطيسة

ثانوية الشريف م أمزيان 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الحسيمة

إسماعيل

902/02/17إقليم: الحسيمة 18 الدريسي  عبد الوكيل
المعلوميات

06/09/17 06825T)امزورن )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

106/09/17إقليم: الحسيمةالخوارزميإقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية 12 مينة المرابط
المعلوميات

06/09/17 06829X)بني بوعياش )البلدية

ثانوية الشريف م أمزيان إقليم: الحسيمةبني بوفراح

التأهيلية

606/09/17إقليم: الحسيمة 12 قوبع جميلة
المعلوميات

06/09/17 23899Bبني حذيفة

204/09/18إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمةالفارابي 6 زلفى اجال
المعلوميات

04/09/18 25238Gبني بوفراح

 ثانوية عبد الخالق الطريس إقليم: الحسيمةمولي علي الشريف

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1103/09/13 42 عبو رشيد
الفلسفة

02/09/15 25479Uعليين

الثانوية العدادية سيدي إقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية

احمد الشريف

1407/09/16إقليم: وزان 28 عزيزة اليشيوي
الفلسفة

07/09/16 23500Tسيدي أحمد الشريف

ثانوية الشريف م أمزيان 

التأهيلية
 الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: الحسيمة

بن أبي بكر التطواني

501/01/17عمالة: سل 18 ليلى المرزوقي
الفلسفة

01/01/17إلتحاق بالزوج 01290B)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزم

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1307/09/16 18 فاطمة امديدش
الفلسفة

07/09/16إلتحاق بالزوج 25981Pلعجاجرة

1102/09/16إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاطإقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية 6 عبد العالي البصير
الفلسفة

04/09/18 25804X)دار بوعزة )البلدية

1116/09/97إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية جبل لحبيبإقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانة 116 نبيلة كامل
اللغة العربية

16/09/99أقدمية 16 سنة 27088Tجبل لحبيب

206/09/01إقليم: خنيفرةالثانوية  التأهيلية طارقإقليم: شفشاونم/م بني هليل 100 مصطفى كديد
اللغة الفرنسية

04/09/04أقدمية 12 سنة 11986C)خنيفرة )البلدية

1105/10/06عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة 72 لطيفة بن الطالب
اللغة الفرنسية

02/09/14 22745X)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهياية المير 

مولي رشيد
الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

416/09/99عمالة: مراكش 62 م شعبان
اللغة الفرنسية

05/09/11 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
ثانوية المام الشطيبي إقليم: شفشاون

التأهيلية

1202/09/16إقليم: تاونات 28 الغريبي فوزية
اللغة الفرنسية

07/09/16 15946G)غفساي )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

أصيل

1302/09/16 28 زينب  حمدوني
اللغة الفرنسية

02/09/16 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبدالعالي إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

بن شقرون

1002/09/16إقليم: العرائش 28 مريم الطيانو
اللغة الفرنسية

02/09/16 18553R)العرائش )البلدية

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية
102/09/15إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية الفرابيإقليم: شفشاون 24 صفاء الرامي الغريب

اللغة الفرنسية
02/09/15إلتحاق بالزوج 26624N)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: شفشاون

ادريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

1302/09/15 24 ياسين الكوش
اللغة الفرنسية

02/09/15 26263W)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية سجلما 

سة
الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: شفشاون

جبل

106/09/17إقليم: وزان 22 فرح بوزرواطة
اللغة الفرنسية

06/09/17 15123Mلمجاعرة
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المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية علل إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

الفاسي

302/09/16إقليم: العرائش 18 اسماء وزاني
اللغة الفرنسية

02/09/16 23609Lالعوامرة

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
1402/01/17إقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةإقليم: شفشاون 18 اسليماني م

اللغة الفرنسية
02/01/17 26561Vعين معطوف

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
عمالة مقاطعات الباروديإقليم: شفشاون

عين السبع الحي 

102/09/16 18 بنيسف حفصة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 01656Z)عين السبع )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
الثانوية التاهيلية الحي إقليم: شفشاون

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

307/09/16 18 زينب الصيد
اللغة الفرنسية

07/09/16 26968M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية العدادية سجلما 

سة
603/09/16عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: شفشاون 18 هند دحماني

اللغة الفرنسية
03/09/16إلتحاق بالزوج 22745X)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: شفشاون

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/16 18 فاطمة الزهراء بركات
اللغة الفرنسية

07/09/16إلتحاق بالزوج 15190K)بني مكادة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: شفشاون

عياض

1006/09/17إقليم: شفشاون 12 م لماني
اللغة الفرنسية

06/09/17 06414Wمتيوة

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
102/09/17إقليم: الحسيمةمولي علي الشريفإقليم: شفشاون 12 ليلى عميري

اللغة الفرنسية
02/09/17 06823R)الحسيمة )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة

عياض

906/09/17إقليم: شفشاون 10 وديع هلهول
اللغة الفرنسية

04/09/18 06414Wمتيوة

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي
الثانوية التأهيلية جابر بن إقليم: شفشاون

حيان

102/09/10إقليم: تطوان 64 أزواغ كريمة
اللغة النجليزية

02/09/10 05677V)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: شفشاون

المكي الناصري

102/09/09إقليم: تطوان 60 قاسمي م
اللغة النجليزية

02/09/09 24733H)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية
الثانوية التأهيلية واد إقليم: شفشاون

المخازن

202/09/15عمالة: مكناس 34 عبلة بقيش
اللغة النجليزية

02/09/15 22646P)ويسلن )البلدية

102/09/16إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركانإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم 18 هاجر بشارة
اللغة النجليزية

02/09/16 22261W)تمنار )البلدية

ثانوية المام البخاري إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفي

التأهيلية

402/09/16إقليم: الجديدة 18 أمين عبد الرشيد
اللغة النجليزية

02/09/16 08741A)لبير الجديد )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

الذهب

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/16 18 معاد بوبكري
اللغة النجليزية

02/09/16 15363Y)اصيلة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
الثانوية التأهيلية المام إقليم: شفشاون

الشادلي للتعليم الصيل

206/09/17إقليم: شفشاون 12 عبد الرزاق الصحراوي
اللغة النجليزية

06/09/17 06423F)شفشاون )البلدية

الثانوية التاهيلية الحي إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

810/10/17 10 سمية بنسالم
اللغة النجليزية

04/09/18 26968M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية
الثانوية العدادية ابن إقليم: شفشاون

الياسمين

404/09/18إقليم: تطوان 6 مولي الطيب الحريفشي 

الدريسي

اللغة النجليزية
04/09/18 26193Vسوق القديم
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية
204/09/18إقليم: شفشاونالثانوية التقنية الخوارزميإقليم: شفشاون 6 علي العبدلوي

اللغة النجليزية
04/09/18 25533C)شفشاون )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

الخطابي

704/09/18إقليم: شفشاون 6 ياسين النورثي
اللغة النجليزية

04/09/18 06420Cباب برد

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
الثانوية التأهيلية عبد إقليم: شفشاون

المومن الموحدي

عمالة: طنجة - 

أصيل

404/09/18 6 ياسير العطار
اللغة النجليزية

04/09/18 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
الثانوية التأهيلية الوحدة إقليم: شفشاون

الفريقية

104/09/18إقليم: شفشاون 6 عبد الحق الحضري
اللغة النجليزية

04/09/18 06415Xباب تازة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: شفشاون

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/18 6 حفصة الشلي
اللغة النجليزية

04/09/18 15190K)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية الوحدة إقليم: شفشاون

الفريقية

104/09/18إقليم: شفشاون 6 ياسمين دكون
اللغة النجليزية

04/09/18 06415Xباب تازة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
 ثانوية عبد الخالق الطريس إقليم: شفشاون

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1104/09/18 6 عبد ا دقداقي
اللغة النجليزية

04/09/18 25479Uعليين

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
الثانوية التأهيلية عبد إقليم: شفشاون

المومن الموحدي

عمالة: طنجة - 

أصيل

101/03/11 54 بن يعقوب سميرة
الجتماعيات

01/03/11إلتحاق بالزوج 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات عبد الرحمان الداخلإقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة

 - تمارة

102/09/10 36 الغبالي نوال
الجتماعيات

05/09/13 23490G)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية عبد الخالق إقليم: شفشاون

الطريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

703/09/13 18 الغفراوي سفيان
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 15340Y)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية
الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: شفشاون

عفان

401/01/10إقليم: تطوان 36 المجدقي احمد عاطف
الرياضيات

03/09/13 26518Yزيتون

الثانوية التأهيلية المام 

الشادلي للتعليم الصيل
الثانوية التأهيلية المام إقليم: شفشاون

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

502/09/14 36 حادق بدرالدين
الرياضيات

02/09/16 25312M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية سجلما 

سة
الثانوية التأهيلية علل إقليم: شفشاون

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

403/09/16 28 سلوى الزيرك
الرياضيات

03/09/16 15362X)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة

الذهب

عمالة: طنجة - 

أصيل

1101/01/17 28 اسماعيل اوراغ
الرياضيات

02/09/16 15363Y)اصيلة )البلدية

الثانوية التأهيلية المام إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الدردارة

الشادلي للتعليم الصيل

423/02/17إقليم: شفشاون 26 جواد زروق
الرياضيات

06/09/17 06423F)شفشاون )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
1102/09/15إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية جبل لحبيبإقليم: شفشاون 24 الموساوي الحسين

الرياضيات
02/09/15 27088Tجبل لحبيب

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: شفشاون

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

402/09/15 24 اسماعيل اخريف
الرياضيات

02/09/15 15190K)بني مكادة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
الثانوية التاهيلية الحي إقليم: شفشاون

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

502/09/15 24 يونس السنوني
الرياضيات

02/09/15 26968M)الشرف  مغوغة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: شفشاون

الخطاب

902/09/15إقليم: تطوان 24 عادل عاشوري
الرياضيات

02/09/15 23170J)واد لو )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

زياد

1106/09/17إقليم: تطوان 22 عبد السميع كحوان
الرياضيات

06/09/17 25512Eالحمراء

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: شفشاون

أصيل

1106/09/17 22 كريمة بوشعرة
الرياضيات

06/09/17 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: شفشاون

أصيل

706/09/17 20 مريم ادريسي
الرياضيات

04/09/18 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان
الثانوية التأهيلية عبد الخالق إقليم: شفشاون

الطريس

202/09/16إقليم: تطوان 19 سلمى السليماني
الرياضيات

07/09/16إلتحاق بالزوج 05674S)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية م عبد إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

الرحمان زيطان

302/09/16إقليم: شفشاون 18 اسماء الفللي
الرياضيات

02/09/16 22909Aلغدير

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان
عمالة مقاطعات مولي إدريس الولإقليم: شفشاون

الدار البيضاء أنفا

107/09/16 18 لبنى اسمينة
الرياضيات

07/09/16إلتحاق بالزوج 01487R)أنفا )المقاطعة

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط
عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيليةإقليم: شفشاون

الفنيدق

115/09/16 18 البغوري حكمت
الرياضيات

15/09/16إلتحاق بالزوج 21287M)المضيق )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
407/09/16عمالة: الرباط مولي عبد اإقليم: شفشاون 18 منى باسم عبد الرزاق

الرياضيات
07/09/16 21425M)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية اولد إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة

أوشيح

1002/09/16إقليم: العرائش 16 ايوب الحاجي
الرياضيات

04/09/18 26235Rأولد أوشيح

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان
إقليم: فحص - ثانوية دار السلم التاهيليةإقليم: شفشاون

انجرة

106/09/17 14 هدى طرطور
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 26016Cملوسة

الثانوية العدادية قاع 

أسراس
الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: شفشاون

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 13 بنمسعود أمينة
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية
الثانوية التأهيلية علل إقليم: شفشاون

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 13 النوري نجوى
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 15362X)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
206/09/17إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحةإقليم: شفشاون 12 أمين غربال

الرياضيات
06/09/17 26325Nاسطيحة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية الوحدة إقليم: شفشاون

الفريقية

606/09/17إقليم: شفشاون 12 يونس نسيمي
الرياضيات

06/09/17 06415Xباب تازة

الثانوية العدادية قاع 

أسراس
الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: شفشاون

الخطاب

306/09/17إقليم: تطوان 12 ليلى الكفيف
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 23170J)واد لو )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
الثانوية العدادية قاع إقليم: شفشاون

أسراس

706/09/17إقليم: شفشاون 12 نسيم الشيخي
الرياضيات

06/09/17 22910Bتزكان

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: شفشاون

عياض

704/09/18إقليم: شفشاون 6 هشام أبشري
الرياضيات

04/09/18 06414Wمتيوة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة
202/09/10إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبيإقليم: شفشاون 64 حسن قرعوش

علوم الحياة 

والرض
02/09/10 23816Lعين الدفالي

ثانوية أبي الربيع السبتي إقليم: شفشاونم/م القوب

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1002/09/10 62 حنان السباعي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 05680Y)الفنيدق )البلدية

102/09/09إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحةإقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس 60 كبيري مولي يوسف
علوم الحياة 

والرض
15/10/15 26325Nاسطيحة

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: شفشاون

الثاني

105/09/07إقليم: تطوان 55 المساوي وسيم
علوم الحياة 

والرض
02/09/10إلتحاق بالزوجة 05678W)تطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية باب 

برد
الثانوية العدادية ابن إقليم: شفشاون

الياسمين

704/09/12إقليم: تطوان 52 يرو كريمة
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 26193Vسوق القديم

عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيليةإقليم: شفشاونم/م تارغة

الفنيدق

202/09/10 48 أوجدو حمزا
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوجة 21287M)المضيق )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: شفشاون

الخطاب

505/09/11إقليم: تطوان 48 غزلن غريز
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 23170J)واد لو )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية الملك فهد إقليم: شفشاون

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

1301/01/12 46 اشماخ لمياء
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 15353M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
102/09/14عمالة: فاسالهاشمي الفيلليإقليم: شفشاون 40 التوزاني كوثر

علوم الحياة 

والرض
02/09/14 26813U)زواغة )المقاطعة

1903/09/13عمالة: سل الثانوية التأهيلية السهولإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان 36 لطيفة العادل
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25509Bالسهول

الثانوية العدادية سجلما 

سة
الثانوية التأهيلية علل إقليم: شفشاون

الفاسي

702/09/15إقليم: وزان 34 عزيز الحمادي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 06424Gابريكشة

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط
ثانوية الحسن الداخل إقليم: شفشاون

التأهيلية

115/09/16إقليم: جرسيف 28 سلمى قضاض
علوم الحياة 

والرض
15/09/16 16684J)جرسيف )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة

المكي الناصري

206/09/06إقليم: تطوان 26 حكيمة   الصغير
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 24733H)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية
الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: شفشاون

المكي الناصري

201/01/10إقليم: تطوان 18 الوادي م
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 24733H)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
1002/09/16إقليم: الحسيمةالفارابيإقليم: شفشاون 6 يونس بوتكورة

علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25197Mاساكن

102/09/15إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكيإقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة 24 ادريس أو عبد المومن
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعم 02/09/15 11578J)الرماني )البلدية

إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: شفشاونالواديين

سليمان

105/09/11 58 محجوبة ازيدان
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 11202A)سيدي سليمان )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: شفشاونم/م القلعة

التأهيلية

405/09/11إقليم: صفرو 58 محفوظة بامدان
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 02450M)رباط الخير )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية قاسم إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة

الزهيري

126/07/10إقليم: تطوان 56 سعد كركيش
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26413J)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: شفشاون

عفان

805/09/11إقليم: تطوان 48 مراد أعبكريما
الفيزياء والكيمياء

05/09/11إلتحاق بالزوجة 26518Yزيتون

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: شفشاونم/م أبي حيان

يوسف التقنية

عمالة: طنجة - 

أصيل

1005/09/11 45 يوسف الحضري
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوجة 15355P)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية العدادية أبو عبيدة إقليم: شفشاونم/م تارغة

بن الجراح

905/09/11إقليم: تطوان 44 الغماري يوسف
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوجة 25472Lصدينة

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: شفشاونم/م القلعة

التأهيلية

403/09/13إقليم: صفرو 42 بهيدة يونس
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
1302/09/14إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: شفشاون 40 مرية عبد اللوي

الفيزياء والكيمياء
02/09/14 02446H)المنزل )البلدية

الثانوية العدادية سجلما 

سة
 الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: شفشاون

الخضراء

204/09/12إقليم: القنيطرة 38 الغازي ادريس
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 11207F)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهياية المير 

مولي رشيد
الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: شفشاون

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

502/09/11 30 صرحان عبدالعزيز
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 15190K)بني مكادة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: شفشاون

الذهب

عمالة: طنجة - 

أصيل

1405/09/11 58 فاطمة المنصوري
التربية السلمية

05/09/11 15363Y)اصيلة )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفي

الذهب

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/16 19 نجاة صفري
التربية السلمية

02/09/16إلتحاق بالزوج 15363Y)اصيلة )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة

أصيل

403/09/13 18 بنحمو م
التربية السلمية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
 الثانوية التأهيلية موحى إقليم: شفشاون

أوحمو الزياني

103/09/13عمالة: سل 16 سفيان تمسماني
التربية السلمية

نعم 04/09/18 23035M)حصين )المقاطعة

1016/09/99إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية جبل لحبيبإقليم: شفشاونالثانوية التقنية الخوارزمي 34 مراد السكاكي
التربية البدنية

02/09/15 27088Tجبل لحبيب

الثانوية التأهيلية المام إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

902/09/14 30 مروان عدناني
التربية البدنية

02/09/14 25312M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الملك فهد إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

702/09/16 28 صلح الدين ادعبو
التربية البدنية

02/09/16 15353M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية
902/09/15إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: شفشاون 24 مفيد عبارة

التربية البدنية
02/09/15 05990K)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
102/09/15إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكنديإقليم: شفشاون 24 لحسن عميري

التربية البدنية
02/09/15 26835T)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية سجلما 

سة
203/09/16إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطينإقليم: شفشاون 18 م امين التازي

التربية البدنية
03/09/16 25525U)جرف الملحة )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان
الثانوية التأهيلية اولد إقليم: شفشاون

أوشيح

1106/09/17إقليم: العرائش 12 سنوسي عبد العلي
التربية البدنية

06/09/17 26235Rأولد أوشيح

الثانوية التأهيلية قاع 

اسؤاس
الثانوية التأهيلية علل إقليم: شفشاون

الفاسي

908/09/16إقليم: وزان 6 عبد المالك البقالي
التربية البدنية

04/09/18 06424Gابريكشة

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق
الثانوية التأهيلية علل إقليم: شفشاون

الفاسي

103/09/13إقليم: العرائش 37 مريم  أزغول
المعلوميات

03/09/13إلتحاق بالزوج 23609Lالعوامرة

الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتار

المكي الناصري

603/09/13إقليم: تطوان 36 خديجة طلماس
المعلوميات

03/09/13إلتحاق بالزوج 24733H)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية م 

البقالي
إقليم: فحص - ثانوية تغرامت التأهيليةإقليم: شفشاون

انجرة

1102/09/14 30 يسرى الرايس
المعلوميات

02/09/14إلتحاق بالزوج 24424Xتغرامت

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: شفشاون

الذهب

عمالة: طنجة - 

أصيل

207/09/16 18 سامي ابغدير
المعلوميات

07/09/16إلتحاق بالزوجة 15363Y)اصيلة )البلدية

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان
الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: شفشاون

الحمداوي

205/09/11عمالة: سل 36 م أمين توكي
الفلسفة

06/09/17 01297J)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط
الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: شفشاون

ابن العربي

302/09/15إقليم: تطوان 25 العلوي عبد الله
الفلسفة

02/09/15إلتحاق بالزوجة 05418N)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية المام 

الشادلي للتعليم الصيل
ثانوية أبي الربيع السبتي إقليم: شفشاون

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

502/09/14 13 الخباز زين العابدين
الفلسفة

06/09/17إلتحاق بالزوجة 05680Y)الفنيدق )البلدية

 الثانوية التأهيلية الفارابي  إقليم: شفشاونالثانوية التقنية الخوارزمي

التقنية

101/01/17عمالة: سل 18 حداني حسام
العلوم 

والتكنولوجيات 
01/01/17 01293E)باب المريسة )المقاطعة

ثانوية القصر الصغير 

التأهيلية
عمالة: المضيق - ثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق

1003/09/13 18 إكرام حمحم
اللغة العربية

نعمإلتحاق بالزوج 02/09/16 25511D)الفنيدق )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: فحص - انجرةثانوية تغرامت التأهيلية

الخطيب

عمالة: طنجة - 

أصيل

501/01/17 18 لطيفة  عويدات
اللغة النجليزية

01/01/17 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التقنية القصر 

الصغير
ثانوية مولي عبد ا إقليم: فحص - انجرة

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

103/09/16 18 خديجة الفرون
اللغة النجليزية

03/09/16 25255Aالبحراويين

الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: فحص - انجرةثانوية اجوامعة التأهيلية

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

201/03/11 34 البشير الشاوي
الجتماعيات

نعم 02/09/15 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

  ثانوية خميس أنجرة 

التأهيلية
305/09/07إقليم: تطوانادريس بنزكريإقليم: فحص - انجرة 72 ازللي نادية

الرياضيات
17/09/10 26973T)تطوان )البلدية

ثانوية القصر الصغير 

التأهيلية
  ثانوية خميس أنجرة إقليم: فحص - انجرة

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

405/09/11 58 حسن أبو خراز
الرياضيات

05/09/11 21284Jأنجرة

عمالة: طنجة - الثانوية التاهيلية ابن زهرإقليم: فحص - انجرةثانوية دار السلم التاهيلية

أصيل

102/09/14 40 الصافي هشام
الرياضيات

02/09/14 26967L)الشرف  مغوغة )المقاطعة

  ثانوية خميس أنجرة إقليم: فحص - انجرةثانوية تغرامت التأهيلية

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

505/09/11 28 م بلل ازللي
الرياضيات

02/09/16 21284Jأنجرة
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م. النقط
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نوع
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التوظيف
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

  ثانوية خميس أنجرة 

التأهيلية
إقليم: فحص - ثانوية اجوامعة التأهيليةإقليم: فحص - انجرة

انجرة

106/09/16 28 عبد السلم احديدان
الرياضيات

06/09/16 25253Yاجوامعة

ثانوية القصر الصغير 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: فحص - انجرة

المخازن للتعليم الصيل

1003/09/13إقليم: العرائش 36 سناء الركاني
علوم الحياة 

والرض
نعمإلتحاق بالزوج 03/09/13 05991L)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية المهدي إقليم: فحص - انجرةثانوية تغرامت التأهيلية

بنونة

106/04/09إقليم: تطوان 35 الشاذلي فاطمة
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 05382Z)تطوان )البلدية

الثانوية التاهيلية الحي إقليم: فحص - انجرةم/م حسانة البتدائية

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/10 42 حسنة بالقاضي
الفيزياء والكيمياء

05/09/14إلتحاق بالزوج 26968M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: فحص - انجرةثانوية دار السلم التاهيلية

الثاني

103/09/13إقليم: تطوان 25 حمزة بوجنفية
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 05678W)تطوان )البلدية

102/09/15إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: فحص - انجرةثانوية تغرامت التأهيلية 24 حمزة ادريدر
التربية البدنية

02/09/15 05990K)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التقنية القصر 

الصغير
ثانوية أبي الربيع السبتي إقليم: فحص - انجرة

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

302/09/15 34 مصطفى المودن
العلوم 

والتكنولوجيات 
نعم 02/09/15 05680Y)الفنيدق )البلدية

الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية المية

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

516/09/86 115 عبدالله المويسي
اللغة العربية

20/02/09إلتحاق بالزوجة 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

201/01/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشةإقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ليكسوس 19 ثورية تشاح
اللغة العربية

نعمإلتحاق بالزوج 01/01/17 26300Lعياشة

603/09/13إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ليكسوسإقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة 8 نوال الغنم
اللغة العربية

نعمإلتحاق بالزوج 04/09/18 26243Zالساحل

الثانوية التأهيلية عبدالعالي 

بن شقرون
الثانوية التأهيلية مولي م إقليم: العرائش

بن عبدا

116/09/92إقليم: العرائش 72 المحمودي سهام
اللغة الفرنسية

05/09/07أقدمية 12 سنة 05989J)العرائش )البلدية

الثانوية التأهيلية طريق 

الرباط
307/09/05عمالة: فاسالهاشمي الفيلليإقليم: العرائش 58 حكيمة الزاهر

اللغة الفرنسية
13/02/12 26813U)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ماء 

العينين
الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: العرائش

الكانوني

210/10/90إقليم: آسفي 54 الزوهرة  كارس
اللغة الفرنسية

02/09/10 14005X)آسفي )البلدية

الثانوية  العسكرية الملكية إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية المية

الولى

601/01/10إقليم: القنيطرة 46 كروج زينب
اللغة الفرنسية

03/09/13 11205D)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية طريق 

الرباط
  الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: العرائش

علل التازي

303/09/13إقليم: القنيطرة 46 زويتن نجود
اللغة الفرنسية

03/09/13 11193Rسيدي علل التازي

الثانوية التأهيلية اولد 

أوشيح
الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: العرائش

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1002/09/10 40 مي م
اللغة الفرنسية

02/09/14 25981Pلعجاجرة

الثانوية التأهيلية مولي م 

بن عبدا
الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: العرائش

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

903/09/13 28 وسام الطرشي
اللغة الفرنسية

03/09/16 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
102/09/15إقليم: العرائش الثانوية التأهيلية شعبانإقليم: العرائش 26 م أمين السباعي

اللغة الفرنسية
06/09/17 26242Y)العرائش )البلدية
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102/09/15إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامسإقليم: العرائشالثانوية التأهيلية المية 24 سارة شحتان
اللغة الفرنسية

02/09/15 15124N)سيدي قاسم )البلدية

عمالة: الصخيرات الندلسإقليم: العرائش الثانوية التأهيلية شعبان

 - تمارة

116/09/96 20 سناء المللي
اللغة الفرنسية

06/09/17 01395R)تمارة )البلدية

  الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: العرائش الثانوية التأهيلية شعبان

علل التازي

103/09/13إقليم: القنيطرة 20 إلهام الهواري
اللغة الفرنسية

06/09/17 11193Rسيدي علل التازي

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: العرائش

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

507/09/16 18 ماجدة السقيفي
اللغة الفرنسية

07/09/16 15190K)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي م 

بن عبدا
 الثانوية التأهيلية الفقيه  إقليم: العرائش

م المريني

102/09/15عمالة: سل 16 خوبابا عادل
اللغة الفرنسية

06/09/17 01267B)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبدالعالي 

بن شقرون
الثانوية التأهيلية م بن إقليم: العرائش

عبد الكريم الخطابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

122/10/86 100 رشيد الشعيبي
اللغة النجليزية

20/09/03أقدمية 16 سنة 15338W)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبدالعالي 

بن شقرون
الثانوية التأهيلية مولي م إقليم: العرائش

بن عبدا

106/09/06إقليم: العرائش 64 جهاد اقرمود
اللغة النجليزية

04/09/18 05989J)العرائش )البلدية

الثانوية التأهيلية عبدالعالي 

بن شقرون
إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: العرائش

باها

206/09/06 34 عبد ا  امشغال
اللغة النجليزية

02/09/15 25412W)بيوكرة )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد 

أوشيح
302/09/14عمالة: فاسابن خلدونإقليم: العرائش 30 بن الطالب لل لطيقة

اللغة النجليزية
02/09/14 02257C)المرينيين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي م 

بن عبدا
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: العرائش

يوسف

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

402/09/14 28 السالمي المحجوب
اللغة النجليزية

02/09/16 26083A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
202/09/15إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية طه حسينإقليم: العرائش 24 كريمة المامون

اللغة النجليزية
02/09/15إلتحاق بالزوج 11192P)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
الثانوية التأهيلية عبدالعالي إقليم: العرائش

بن شقرون

207/09/16إقليم: العرائش 18 عبدالعالي اليوبي
اللغة النجليزية

07/09/16 18553R)العرائش )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: العرائش

زياد

1104/09/18إقليم: تطوان 16 مريم ابرنوص
اللغة النجليزية

04/09/18 25512Eالحمراء

الثانوية التأهيلية جابر بن إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ليكسوس

حيان

104/09/18إقليم: تطوان 7 أمينة الكوش
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوج 05677V)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية عبدالعالي إقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة

بن شقرون

204/09/18إقليم: العرائش 6 إلياس الحمادي
اللغة النجليزية

04/09/18 18553R)العرائش )البلدية

الثانوية التأهيلية علل إقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة

الفاسي

404/09/18إقليم: العرائش 6 حسام المرابط
اللغة النجليزية

04/09/18 23609Lالعوامرة

الثانوية التأهيلية مولي م 

بن عبدا
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: العرائش

الذهب

عمالة: طنجة - 

أصيل

105/09/11 38 نجاة فقهي
الجتماعيات

نعم 02/09/16 15363Y)اصيلة )البلدية

الثانوية التأهيلية طريق 

الرباط
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: العرائش

يوسف التقنية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/15 24 الباشوري سعاد
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 15355P)طنجة المدينة )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية عبدالعالي 

بن شقرون
الثانوية التأهيلية مولي م إقليم: العرائش

بن عبدا

316/09/92إقليم: العرائش 130 م لحروز
الرياضيات

16/09/99أقدمية 16 سنة 05989J)العرائش )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

المخازن للتعليم الصيل
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: العرائش

الخطيب

عمالة: طنجة - 

أصيل

516/09/92 82 حسن الغزاوي
الرياضيات

28/09/09 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية المية

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

831/01/17 28 زكرياء رجواني
الرياضيات

13/02/17 15190K)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي م إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ليكسوس

بن عبدا

102/09/16إقليم: العرائش 19 خديجة بن الشيخ
الرياضيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 05989J)العرائش )البلدية

الثانوية التأهيلية عبدالعالي إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية السعادة

بن شقرون

503/09/13إقليم: العرائش 18 اغبالو اناس
الرياضيات

02/09/16 18553R)العرائش )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد 

الراشدي
الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: العرائش

المكي الناصري

202/09/14إقليم: تطوان 12 عمر عبد النور
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24733H)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي م 

بن عبدا
الثانوية التأهيلية جابر بن إقليم: العرائش

حيان

304/09/18إقليم: تطوان 6 بهيج لينا
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 05677V)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

المخازن للتعليم الصيل
الثانوية التأهيلية المام إقليم: العرائش

الغزالي

116/09/88عمالة: مكناس 118 الحسن المرابط
علوم الحياة 

والرض
16/09/02أقدمية 16 سنة 03950T)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية قصر 

بجير
402/09/14عمالة: فاسابن باجةإقليم: العرائش 40 هند جعفري

علوم الحياة 

والرض
02/09/14 02069Y)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي 

المخازن للتعليم الصيل
ثانوية القصر الصغير إقليم: العرائش

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

801/03/11 34 الشكوري بشرى
علوم الحياة 

والرض
نعم 02/09/15 24963Hالقصر الصغير

م/م مولي عبد السلم 

المركزية
 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: العرائش

لل خديجة

605/09/11إقليم: القنيطرة 33 مليكة قرشي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 25283Fلل ميمونة

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: العرائش

المكي الناصري

101/01/10إقليم: تطوان 30 غزلن   العرائشي   عفيف
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 24733H)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي
701/03/11إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: العرائش 25 سيف الدين الخلفي

علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوجة 25528Xسيدي الطيبي

الثانوية التأهيلية أحمد 

الراشدي
عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: العرائش

 - تمارة

1102/09/10 44 م دخاني
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 27114W)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد 

الراشدي
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينإقليم: العرائش

أصيل

102/09/15 24 النفيسي فؤاد
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26594F)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام إقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفط

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/18 6 السطي عبد اللطيف
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25312M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي
الثانوية التأهيلية عبد إقليم: العرائش

الهادي بوطالب

1204/09/12عمالة: سل 24 مروان الصديقي
التربية البدنية

02/09/15 27082L)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أحمد 

الراشدي
307/09/05عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: العرائش 94 احرى م

المعلوميات
01/10/11أقدمية 12 سنة 04094Z)مكناس )البلدية
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الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
الثانوية التاهيلية الحي إقليم: العرائش

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

115/02/08 48 نجيب غودان
المعلوميات

05/09/11إلتحاق بالزوجة 26968M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي م 

بن عبدا
 ثانوية عبد الخالق الطريس إقليم: العرائش

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

105/09/11 12 خليفة امال
المعلوميات

نعم 06/09/17 25479Uعليين

الثانوية التأهيلية مولي م 

بن عبدا
الثانوية التأهيلية واد إقليم: العرائش

المخازن

306/01/07عمالة: مكناس 80 حنان المدراعي
الفلسفة

06/01/07إلتحاق بالزوج 22646P)ويسلن )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الحنصاليإقليم: العرائش

أصيل

202/09/09 60 نادر العساوي
الفلسفة

نعم 02/09/09 25649D)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي 

المخازن للتعليم الصيل
101/03/11إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية جبل لحبيبإقليم: العرائش 36 كوثر الحراش

الفلسفة
03/09/13 27088Tجبل لحبيب

الثانوية التأهيلية عبدالعالي 

بن شقرون
الثانوية التأهيلية المنصور إقليم: العرائش

الذهبي

606/09/17إقليم: العرائش 12 م ميرة
الفلسفة

نعم 06/09/17 05976V)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

التهامي
216/09/97عمالة: الرباط مولي يوسفإقليم: وزان 120 رضوان بنطاهر

اللغة العربية
04/09/02أقدمية 16 سنة 01121T)حسان )المقاطعة

الثانوية العدادية عمر ابن 

عبد العزيز
403/09/13إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبيإقليم: وزان 37 هشام  الحسني

اللغة العربية
03/09/13إلتحاق بالزوجة 23816Lعين الدفالي

705/09/08إقليم: تازةتاهلةإقليم: وزانالثانوية التأهيلية مقريصات 36 م الوردي
اللغة العربية

03/09/13 16689P)تاهلة )البلدية

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: وزانالثانوية التاهيلية3 مارس

سليمان

201/03/11 32 حكم يونس
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

الثانوية التأهيلية م جمال إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودة

الدرة

603/09/13عمالة: سل 28 عمار الوكيلي
اللغة العربية

08/09/16 25507Z)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
302/09/15إقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطةإقليم: وزان 24 شحتان سامية

اللغة العربية
02/09/15 24357Zزكوطة

الثانوية التاهيلية سيدي 

بوصبر
الثانوية التأهيلية إقليم: وزان

الخوارزمي

202/09/16عمالة: مراكش 18 أحلم سبعشار
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 20647S)المنارة )المقاطعة

305/09/11عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: وزانالثانوية التاهيلية3 مارس 58 كرام هاجر
اللغة الفرنسية

05/09/11 22745X)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
الثانوية التأهيلية م إقليم: وزان

الزرقطوني

702/09/16إقليم: النواصر 28 إلهام الكوني
اللغة الفرنسية

02/09/16 25342V)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
202/09/15إقليم: سيدي قاسمثانوية عبد ا إبراهيمإقليم: وزان 24 مبروك زينب

اللغة الفرنسية
02/09/15 25526Vزيرارة

الثانوية التاهيلية مولي عبد 

ا الشريف
102/09/15عمالة: الرباط علل الفاسيإقليم: وزان 20 سكينة عبيد

اللغة الفرنسية
02/09/17 01125X)اليوسفية )المقاطعة

1102/09/16إقليم: تازةبني فراسنإقليم: وزانالثانوية التأهيلية مقريصات 18 شباب سعيدة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 16676Aبني فراسن
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الثانوية التأهيلية اولد إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودة

أوشيح

613/02/17إقليم: العرائش 18 م أمين علوان
اللغة الفرنسية

13/02/17 26235Rأولد أوشيح

الثانوية التاهيلية مولي عبد 

ا الشريف
102/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثيرإقليم: وزان 16 سليتة مصطفى

اللغة الفرنسية
04/09/18 23814Jعرباوة

الثانوية التاهيلية سيدي 

بوصبر
302/09/16إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسرإقليم: وزان 16 نجي الحسنية

اللغة الفرنسية
04/09/18 14633Eكيسر

الثانوية التأهيلية إقليم: وزانالثانوية التاهيلية3 مارس

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

413/02/17 14 اكونين م
اللغة الفرنسية

04/09/18 20601S)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
106/09/17إقليم: وزانالثانوية التاهيلية3 مارسإقليم: وزان 12 بدر الدين القاسمي

اللغة الفرنسية
06/09/17 23496Nسيدي رضوان

106/09/17إقليم: وزانالثانوية التأهيلية مقريصاتإقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة 12 أحمد يسفي
اللغة الفرنسية

06/09/17 25791Hمقريصات

الثانوية العدادية سيدي 

احمد الشريف
الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: وزان

جبل

106/09/17إقليم: وزان 10 العكري فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

04/09/18 15123Mلمجاعرة

الثانوية العدادية حسن 

التاني
206/09/17إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودةإقليم: وزان 10 كريمة بن صفية

اللغة الفرنسية
04/09/18 26441Pمصمودة

الثانوية التاهيلية سيدي 

بوصبر
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: وزان

العربي

502/09/15إقليم: سيدي افني 34 م صغير
اللغة النجليزية

02/09/15 17244Tمستي

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
الثانوية التأهيلية المهدي إقليم: وزان

بنونة

408/09/16إقليم: تطوان 28 عبد العظيم كريط
اللغة النجليزية

08/09/16 05382Z)تطوان )البلدية

الثانوية التاهيلية عمر 

الخيام
الثانوية التقنية القصر إقليم: وزان

الصغير

إقليم: فحص - 

انجرة

202/09/16 18 عبد الصمد أوحسون
اللغة النجليزية

02/09/16 26426Yالقصر الصغير

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
الثانوية التاهيلية مولي عبد إقليم: وزان

ا الشريف

102/09/16إقليم: وزان 18 كوثر الخيار
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 15126R)وزان )البلدية

الثانوية التاهيلية عمر 

الخيام
الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: وزان

ابن العربي

102/09/16إقليم: تطوان 18 يونس جيللي
اللغة النجليزية

02/09/16 05418N)تطوان )البلدية

الثانوية التاهيلية سيدي 

بوصبر
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: وزان

الخطيب

عمالة: طنجة - 

أصيل

401/01/17 18 خالد منادي ادريسي
اللغة النجليزية

01/01/17 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
104/09/18إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودةإقليم: وزان 16 م أمين غريب

اللغة النجليزية
04/09/18 26441Pمصمودة

الثانوية التأهيلية طريق إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودة

الرباط

106/09/17إقليم: العرائش 13 لوبنة السدراوي
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25534D)القصر الكبير )البلدية

206/09/17إقليم: وزانالثانوية التاهيلية القرطبيإقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودة 12 يوسف عياد
اللغة النجليزية

06/09/17 15127S)وزان )البلدية

الثانوية التأهيلية الملك فهد إقليم: وزانالثانوية التاهيلية3 مارس

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

906/09/17 10 سفيان الجقوني
اللغة النجليزية

04/09/18 15353M)الشرف  مغوغة )المقاطعة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
106/09/17إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن زهرإقليم: وزان 10 خريفو هشام

اللغة النجليزية
04/09/18 15121K)وزان )البلدية

الثانوية التاهيلية عمر 

الخيام
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بوخالفإقليم: وزان

أصيل

206/09/17 10 البركة علء الدين
اللغة النجليزية

04/09/18 26230K)كزناية )البلدية

الثانوية التأهيلية علل إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة

الفاسي

604/09/18إقليم: وزان 6 عبد الصمد مضراري
اللغة النجليزية

04/09/18 06424Gابريكشة

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة

أصيل

304/09/18 6 م أفريد
اللغة النجليزية

04/09/18 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
1104/09/18إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية جبل لحبيبإقليم: وزان 6 م الشامي

اللغة النجليزية
04/09/18 27088Tجبل لحبيب

الثانوية التاهيلية عمر إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة

الخيام

104/09/18إقليم: وزان 6 الحسين الزليحي
اللغة النجليزية

04/09/18 22092Mتروال

الثانوية التأهيلية المام إقليم: وزانالثانوية التأهيلية مقريصات

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

504/09/18 6 مريم بوقو
اللغة النجليزية

04/09/18 25312M)بني مكادة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن زهر

لل خديجة

1107/09/05إقليم: القنيطرة 57 زكية تيشتي
الجتماعيات

02/09/10إلتحاق بالزوج 25283Fلل ميمونة

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
403/09/13إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحةإقليم: وزان 46 ليلى أحريكات

الجتماعيات
03/09/13 26325Nاسطيحة

عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودة

 - تمارة

901/03/11 40 هدانة الرداد
الجتماعيات

02/09/14 27114W)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: وزانالثانوية التأهيلية مقريصات

مالخامس

502/09/16إقليم: وزان 28 العبدي عصام
الجتماعيات

02/09/16 06422Eزومي

الثانوية التاهيلية سيدي 

بوصبر
1201/01/17إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: وزان 18 رضوان نجيب

الجتماعيات
01/01/17 20128Cمقام الطلبة

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: وزان

جبل

202/09/14إقليم: وزان 16 الكتيري هشام
الجتماعيات

04/09/18 15123Mلمجاعرة

الثانوية التأهيلية إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة

مالخامس

904/09/18إقليم: وزان 16 عبد اللطيف العمراوي
الجتماعيات

04/09/18 06422Eزومي

الثانوية التاهيلية سيدي 

بوصبر
الثانوية التاهيلية الحي إقليم: وزان

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

405/09/11 30 سعيد مورو
الرياضيات

02/09/14 26968M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: وزانالثانوية التأهيلية مقريصات

عفان

207/09/16إقليم: تطوان 28 ساسي م
الرياضيات

07/09/16 26518Yزيتون

الثانوية التأهيلية الملك فهد إقليم: وزانالثانوية التأهيلية مقريصات

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

707/09/16 28 صفاء الفتحي
الرياضيات

07/09/16 15353M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن زهر

الذهب

عمالة: طنجة - 

أصيل

1102/09/15 20 العيادي منير
الرياضيات

05/09/17 15363Y)اصيلة )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التاهيلية سيدي 

بوصبر
408/09/16عمالة: فاسالهاشمي الفيلليإقليم: وزان 18 كريم الصنهاجي

الرياضيات
08/09/16 26813U)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
إقليم: فحص - ثانوية تغرامت التأهيليةإقليم: وزان

انجرة

1202/09/16 18 طارق اكسيسو
الرياضيات

02/09/16 24424Xتغرامت

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: وزان

الراشدي

102/09/16إقليم: العرائش 18 مصعب العمراني
الرياضيات

02/09/16 05993N)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التاهيلية عمر 

الخيام
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: وزان

المخازن للتعليم الصيل

702/09/16إقليم: العرائش 18 السليماني فاطمة
الرياضيات

02/09/16 05991L)القصر الكبير )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن ياسين

الثاني

402/09/16عمالة: سل 14 شنيتف عثمان
الرياضيات

04/09/18 20910C)حصين )المقاطعة

الثانوية العدادية سيدي 

احمد الشريف
206/09/17إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية السعادةإقليم: وزان 12 معاد حيان

الرياضيات
06/09/17إلتحاق بالزوجة 26674T)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
الثانوية التأهيلية المام إقليم: وزان

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 12 فاطمة الصبار
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 25312M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
الثانوية التأهيلية زينب إقليم: وزان

النفزاوية

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 11 سعاد بن لغريب
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 15354N)طنجة المدينة )المقاطعة

304/09/18إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن زهرإقليم: وزانالثانوية التأهيلية مقريصات 6 أسماء سكمامي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 15121K)وزان )البلدية

204/09/18إقليم: وزانالتانوية الثأهيلية ابن رشدإقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة 6 عبد الغني اعميار
الرياضيات

04/09/18 06417Zاسجن

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
404/09/18إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن ياسينإقليم: وزان 6 حنان عروسي

الرياضيات
04/09/18إلتحاق بالزوج 26015B)وزان )البلدية

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
326/07/10إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودةإقليم: وزان 46 العياشي اهندا

علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26441Pمصمودة

205/09/11عمالة: فاسصلح الدين اليوبيإقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودة 44 نجاة بكة
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 01966L)أكدال )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
الثانوية التأهيلية أبي حيان إقليم: وزان

التوحيدي

202/09/10إقليم: النواصر 38 سناء الغليمي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 23805Z)بوسكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: وزانالثانوية التأهيلية مقريصات

الرومي

405/09/11إقليم: القنيطرة 38 رشيد زهير
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 27073Bمولي بوسلهام

101/03/11إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: وزانالتانوية الثأهيلية ابن رشد 38 فاطمة كعموري
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 10802R)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني
ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: وزان

التأهيلية

702/09/14إقليم: صفرو 30 يوسف بهيج
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 02452Pعين الشكاك

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
1402/09/10إقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطةإقليم: وزان 28 مزيان خاليد

علوم الحياة 

والرض
02/09/16 24357Zزكوطة
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301/03/11إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: وزانالثانوية التأهيلية مقريصات 18 م المهداوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 25528Xسيدي الطيبي

الثانوية التاهيلية مولي عبد 

ا الشريف
1102/09/09عمالة: فاسالمسيرةإقليم: وزان 6 نوال الرملي

علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 24321K)جنان الورد )المقاطعة

1402/09/14عمالة: فاسبنسودةإقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن زهر 31 م الكتامي
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/14إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

102/09/15إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن زهرإقليم: وزانالثانوية التأهيلية مقريصات 24 نجوى بندريس
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/15 15121K)وزان )البلدية

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي
103/09/13إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: وزان 46 الملحي كريم

الفيزياء والكيمياء
03/09/13 11575F)الخميسات )البلدية

الثانوية التاهيلية عمر 

الخيام
1105/09/11إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: وزان 28 زهير الشعيبي

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 15129Uاولد نوال

الثانوية التاهيلية سيدي 

بوصبر
الثانوية التأهيلية اولد إقليم: وزان

أوشيح

1102/09/15إقليم: العرائش 25 حميد البرطاط
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26235Rأولد أوشيح

عمالة مقاطعة عمرو بن العاصإقليم: وزانالثانوية التأهيلية مقريصات

الحي الحسني

302/09/16 18 هاجر بكوري
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 24177D)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
عمالة: طنجة - الثانوية التاهيلية ابن زهرإقليم: وزان

أصيل

102/09/11 49 م الترفوس
التربية السلمية

02/09/11إلتحاق بالزوجة 26967L)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التاهيلية عمر 

الخيام
الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: وزان

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

803/09/13 36 مريم العولي
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوج 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: وزان

الذهب

عمالة: طنجة - 

أصيل

1002/09/10 31 النيش   جلول
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 15363Y)اصيلة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
عمالة: المضيق - ثانوية ابن تومرت العداديةإقليم: وزان

الفنيدق

1202/09/15 24 يوسف بعمامة
التربية البدنية

02/09/15 25744Gبليونش

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: وزان

ادريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/16 6 طيكنا عبد الصمد
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26263W)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
204/09/18إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودةإقليم: وزان 6 م الحسني

التربية البدنية
04/09/18 26441Pمصمودة

الثانوية التاهيلية عمر 

الخيام
الثانوية التأهيلية جابر بن إقليم: وزان

حيان

103/09/13عمالة: سل 37 الضوية كلطي
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوج 01298K)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: وزان

جبل

1002/09/16إقليم: وزان 28 هشام المساوي
الفلسفة

02/09/16 15123Mلمجاعرة

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: وزانالثانوية التأهيلية مقريصات

ادريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

502/09/15 24 يونس النصاري
الفلسفة

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26263W)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية التاهيلية ابن زهرعمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية بئر انزران

أصيل

101/01/10 10 البقالي الحاجي احلم
اللغة العربية

نعم 04/09/18 26967L)الشرف  مغوغة )المقاطعة
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عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بئر انزرانعمالة: طنجة - أصيلالثانوية التاهيلية ابن زهر

أصيل

104/09/18 6 بنصالح فاطمة
اللغة العربية

نعم 04/09/18 26577M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن 

بطوطة
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الجامعيعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

115/09/04 72 إيمان أفراش
اللغة الفرنسية

نعم 01/09/16 26118N)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن الموحدي
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: طنجة - أصيل

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

107/09/05 52 حسناء الريسوني
اللغة الفرنسية

03/09/13 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا 

الشفشاوني
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: طنجة - أصيل

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

405/09/11 28 نبيل بن الشيخ
اللغة الفرنسية

02/09/16 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

405/09/03عمالة: الرباطابن بطوطةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية المرابطين 24 عبد المجيد غفير
اللغة الفرنسية

02/09/15 01127Z)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التاهيلية الحي عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التاهيلية ابن زهر

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

503/09/13 22 حياني الخليل
اللغة الفرنسية

04/09/18 26968M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية الجامعي

بطوطة

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/89 18 لطيفة اوغزا
اللغة الفرنسية

نعم 02/09/16 15333R)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التاهيلية الحي 

الصناعي
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: طنجة - أصيل

الطيب العلوي

704/12/17عمالة: سل 10 عبد السلم الدغمي
اللغة الفرنسية

04/09/18 01291C)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن الموحدي
الثانوية التأهيلية عبد ا عمالة: طنجة - أصيل

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/10 46 حمعلل نبيل
اللغة النجليزية

03/09/13 15190K)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن الموحدي
الثانوية التأهيلية المام عمالة: طنجة - أصيل

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

105/09/11 40 الحسوني هناء
اللغة النجليزية

02/09/14 25312M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن 

الخطيب
الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيل

الثاني

202/09/14إقليم: تطوان 36 أخروف وسيلة
اللغة النجليزية

02/09/16 05678W)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
101/01/17إقليم: جرسيفثانوية الزرقطوني التأهيليةعمالة: طنجة - أصيل 28 حنان الحسني

اللغة النجليزية
01/01/17 16688N)جرسيف )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

الشفشاوني
الثانوية التأهيلية علل عمالة: طنجة - أصيل

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/92 26 الضعيف المصطفى
اللغة النجليزية

02/09/16 15362X)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية المرابطين

ادريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/15 24 نبراسي سلوي
اللغة النجليزية

02/09/15 26263W)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي
عمالة: طنجة - الثانوية التاهيلية ابن زهرعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

102/09/14 22 اكرام مزات
اللغة النجليزية

02/09/16 26967L)الشرف  مغوغة )المقاطعة

عمالة: وجدة - ثا. زينب النفزاويةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية بوخالف

أنكاد

101/01/17 18 رجاء الرشاشي
اللغة النجليزية

01/01/17إلتحاق بالزوج 04401H)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية أبو العباس عمالة: طنجة - أصيل

السبتي

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/16 18 فرح اللحمدي
اللغة النجليزية

02/09/16 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا 

الشفشاوني
عمالة مقاطعة ابن زيدونعمالة: طنجة - أصيل

عين الشق

802/09/16 18 حسناء داود
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 01683D)عين الشق )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية ابن 

الخطيب
108/02/17إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةعمالة: طنجة - أصيل 18 هناء  المصباحي

اللغة النجليزية
08/02/17إلتحاق بالزوج 05990K)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن الموحدي
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

102/09/15 16 باحمي رضوان
اللغة النجليزية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 26594F)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبو بكر عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية الجامعي

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

302/09/14 14 عادل دحان
اللغة النجليزية

04/09/18 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا 

الشفشاوني
1122/12/87عمالة: الرباطعبد ا كنونعمالة: طنجة - أصيل 12 لحسن الكللي

اللغة النجليزية
06/09/17 01132E)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التاهيلية الحي 

الصناعي
الثانوية التأهيلية عبد عمالة: طنجة - أصيل

المومن الموحدي

عمالة: طنجة - 

أصيل

105/09/08 8 م الروجي
اللغة النجليزية

04/09/18 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن الموحدي
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

116/09/97 78 التمللي عبد الرحمن
الجتماعيات

05/09/12 26594F)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: طنجة - أصيل

يوسف التقنية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/98 66 نوال الحازمي
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 15355P)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية العدادية المغرب 

العربي
الثانوية التأهيلية م عبد عمالة: طنجة - أصيل

الرحمان زيطان

805/09/11إقليم: شفشاون 46 م فركال
الجتماعيات

02/09/14 22909Aلغدير

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينعمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية بئر انزران

أصيل

105/09/08 34 كمال يعقوبي
الجتماعيات

نعم 02/09/16 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الرازي
إقليم: فحص - ثانوية اجوامعة التأهيليةعمالة: طنجة - أصيل

انجرة

203/09/13 28 عادل الفروج
الجتماعيات

نعم 02/09/16 25253Yاجوامعة

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بئر انزرانعمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية المرابطين

أصيل

402/09/15 24 غندور حنان
الجتماعيات

نعم 02/09/15 26577M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

201/01/17 20 عبد الوهاب الحبيب
الجتماعيات

01/01/17إلتحاق بالزوجة 26594F)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
الثانوية التأهيلية مولي م عمالة: طنجة - أصيل

بن عبدا

303/09/13إقليم: العرائش 7 يونس بكري
الجتماعيات

نعمإلتحاق بالزوجة 04/09/18 05989J)العرائش )البلدية

503/09/13إقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية بوخالف 6 ميلود الحيرش
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26300Lعياشة

الثانوية التأهيلية الملك فهد 

بن عبد العزيز
الثانوية التأهيلية ابن عمالة: طنجة - أصيل

بطوطة

عمالة: طنجة - 

أصيل

128/09/87 118 المحجوب الغابي
الرياضيات

16/09/98أقدمية 16 سنة 15333R)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية
الثانوية التأهيلية أبو العباس عمالة: طنجة - أصيل

السبتي

عمالة: طنجة - 

أصيل

316/09/89 92 سميرة بنعبود
الرياضيات

04/09/18 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن الموحدي
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

318/11/11 46 نادية الطالبي
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 26594F)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا 

الشفشاوني
102/09/09عمالة: الرباط دار السلمعمالة: طنجة - أصيل 36 عاصمي سناء

الرياضيات
03/09/13 01124W)اليوسفية )المقاطعة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التاهيلية الحي 

الصناعي
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

103/09/13 36 بشرى اكشيكش
الرياضيات

04/09/18 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي
الثانوية التأهيلية أبو بكر عمالة: طنجة - أصيل

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

103/09/13 26 التليدي عبد العزيز
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي
الثانوية التأهيلية أبو بكر عمالة: طنجة - أصيل

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

103/09/13 25 العلوي لل هناء
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

906/09/17إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية المرابطين 22 البقالي عائشة
الرياضيات

06/09/17 05990K)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيل

الثاني

102/09/14إقليم: تطوان 14 أرحو أيوب
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 05678W)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية الملك فهد 

بن عبد العزيز
الثانوية التأهيلية ابن عمالة: طنجة - أصيل

بطوطة

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/88 142 م حسوان
علوم الحياة 

والرض
30/09/96أقدمية 16 سنة 15333R)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن 

بطوطة
الثانوية العدادية المختار عمالة: طنجة - أصيل

السوسي

1126/07/10عمالة: مراكش 56 خديجة الحسيني ظريف
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 02630H)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي
الثانوية التأهيلية جابر بن عمالة: طنجة - أصيل

حيان

305/09/11إقليم: تطوان 49 مريم الغرباوي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 05677V)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي
عمالة: طنجة - الثانوية التاهيلية ابن زهرعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

220/02/08 48 هشام بلعطار
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 26967L)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية المرابطين

الذهب

عمالة: طنجة - 

أصيل

906/09/17 12 الدريسي سفيان
علوم الحياة 

والرض
نعم 06/09/17 15363Y)اصيلة )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

1004/09/18 6 لمياء الدراز الصروخ
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

يوسف التقنية
الثانوية التأهيلية ابن عمالة: طنجة - أصيل

بطوطة

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/94 116 عبدالله كعموري
الفيزياء والكيمياء

16/09/02أقدمية 16 سنة 15333R)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بئر انزرانعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

116/09/91 98 عبد القادر الربيعي
الفيزياء والكيمياء

30/09/04أقدمية 12 سنة 26577M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية بئر انزران

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

113/09/01 84 عبد ا التويجر
الفيزياء والكيمياء

نعم 02/09/16 25312M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن 

بطوطة
الثانوية التأهيلية جابر بن عمالة: طنجة - أصيل

حيان

426/07/10إقليم: تطوان 56 مرون عبد الصمد
الفيزياء والكيمياء

15/11/10إلتحاق بالزوجة 05677V)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بئر انزرانعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

502/09/14 32 التهامى  الشهب
الفيزياء والكيمياء

نعم 02/09/16 26577M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا 

الشفشاوني
الثانوية التأهياية المير عمالة: طنجة - أصيل

مولي رشيد

902/09/10إقليم: شفشاون 30 عبد الرحيم  اورفط
الفيزياء والكيمياء

نعم 02/09/16 06421D)شفشاون )البلدية

الثانوية التأهيلية علل عمالة: طنجة - أصيل البصيري

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

207/09/04 64 سميرة الشنتوف
التربية السلمية

06/09/17 15362X)بني مكادة )المقاطعة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
الثانوية التأهيلية الملك فهد عمالة: طنجة - أصيل

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/15 12 الحسن سعداني
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 15353M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

سليمان للتعليم الصيل
الثانوية التأهيلية الشريف عمالة: طنجة - أصيل

الدريسي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

103/09/13 8 عمور رشيد
التربية السلمية

نعم 01/10/18 01878R)ابن امسيك )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن الموحدي
 الثانوية التأهيلية ابراهيم عمالة: طنجة - أصيل

الموصلي

202/09/14عمالة: سل 40 مروان التراب
التربية البدنية

02/09/14 25859G)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

103/09/13 36 بلج رشيد
التربية البدنية

03/09/13 26594F)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بئر انزرانعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

103/09/13 28 تقي ا بنيوسف
التربية البدنية

02/09/16 26577M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الملك فهد 

بن عبد العزيز
الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيل

الثاني

116/09/87إقليم: آسفي 14 حسن الشافعي
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
202/09/16إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية القرطبيعمالة: طنجة - أصيل 10 هشام كيدر

التربية البدنية
04/09/18إلتحاق بالزوجة 26414K)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
الثانوية التأهيلية المام عمالة: طنجة - أصيل

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/16 7 فاطمة الزهراء عبادي
المعلوميات

04/09/18إلتحاق بالزوج 25312M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية الحنصالي

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

103/09/13 36 مساوي كلثوم
الفلسفة

نعم 05/09/13 25312M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
202/09/16إقليم: الرحامنةالثانوية التقنية الرحامنةعمالة: طنجة - أصيل 19 امي وفاء

الفلسفة
02/09/16إلتحاق بالزوج 24255N)ابن جرير )البلدية

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بوخالفعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

101/01/10 18 نزيه الشماخي
الفلسفة

نعم 02/09/16 26230K)كزناية )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
ثانوية مولي رشيد عمالة: طنجة - أصيل

التأهيلية

102/09/16إقليم: سيدي قاسم 18 بن دهاج كريمة
الفلسفة

نعمإلتحاق بالزوج 02/09/16 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

الثانوية التأهيلية عبدالعالي عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية بوخالف

بن شقرون

202/09/15إقليم: العرائش 6 رجاء البلني
الفلسفة

نعمإلتحاق بالزوج 04/09/18 18553R)العرائش )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

الشفشاوني
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بئر انزرانعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

105/09/11 28 السباعي جمال
الترجمة

02/09/16 26577M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية ابن زهر

المكي الناصري

206/09/00إقليم: تطوان 53 مونية فيطوط
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 24733H)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: تطوان

الحسن

116/09/98إقليم: بولمان 34 الصغير  م
اللغة الفرنسية

02/09/15 25894V)ميسور )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
202/09/16إقليم: تطوانادريس بنزكريإقليم: تطوان 18 امينة علمي

اللغة الفرنسية
02/09/16إلتحاق بالزوج 26973T)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: تطوان

عفان

102/09/16إقليم: تطوان 18 هناء خلدون
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 26518Yزيتون
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م. النقط
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المطلوبة
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رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية السيدة 

الحرة
الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: تطوان

الدريسي

119/10/00إقليم: تطوان 100 مريم كويس المرون
اللغة النجليزية

19/04/06أقدمية 12 سنة 05676U)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

المكي الناصري
الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: تطوان

عياض

206/10/90إقليم: تطوان 66 ربيعة الدراق
اللغة النجليزية

01/09/11 05681Z)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية قاسم 

الزهيري
الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: تطوان

المكي الناصري

102/09/09إقليم: تطوان 46 أيمن بلهياض
اللغة النجليزية

02/09/16 24733H)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية القرطبي

المكي الناصري

204/09/12إقليم: تطوان 34 التومي فدوى
اللغة النجليزية

02/09/16 24733H)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية السيدة 

الحرة
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: تطوان

الثاني

602/09/15إقليم: تطوان 34 فاطمة بوجداد
اللغة النجليزية

02/09/15 05678W)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
102/09/14إقليم: تطوانادريس بنزكريإقليم: تطوان 22 إكرام البزار

اللغة النجليزية
02/09/16إلتحاق بالزوج 26973T)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

الياسمين
الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: تطوان

عفان

402/09/14إقليم: تطوان 18 بنعمر زكيان
اللغة النجليزية

04/09/18 26518Yزيتون

الثانوية العدادية أبو العلء 

المعري
الثانوية التأهيلية عبد الخالق إقليم: تطوان

الطريس

116/02/17إقليم: تطوان 18 سارة اشقارة
اللغة النجليزية

16/02/17إلتحاق بالزوج 05674S)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
الثانوية العدادية أبو عبيدة إقليم: تطوان

بن الجراح

202/09/16إقليم: تطوان 6 توفيق اقديم
اللغة النجليزية

04/09/18 25472Lصدينة

الثانوية العدادية الزبير بن 

العوام
105/09/08إقليم: تطوانادريس بنزكريإقليم: تطوان 56 رحيمو اشعوتن

الرياضيات
03/09/14 26973T)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية المهدي 

بنونة
106/02/08عمالة: الرباطمدارس م الخامسإقليم: تطوان 50 البوكيلي عبد الرحمان

الرياضيات
03/09/13 01133F)حسان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المهدي إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية الفرابي

بنونة

701/03/11إقليم: تطوان 42 عبد الحق الدرقاوي
الرياضيات

04/09/18 05382Z)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: تطوان

الثاني

102/09/14إقليم: تطوان 33 سناء الرزيني
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 05678W)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: تطوان

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

302/09/16 28 م انس اليمني
الرياضيات

02/09/16 15190K)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الصديق
501/01/10إقليم: إفرانثانوية ميشليفن التاهيليةإقليم: تطوان 24 طارق مسكر

الرياضيات
02/09/15 25259E)ازرو )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
الثانوية التأهيلية بابا احمد إقليم: تطوان

بن م يحظيه

726/07/10إقليم: العيون 24 المبارك الديب
الرياضيات

02/09/15 06434T)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: تطوان

الدريسي

102/09/15إقليم: تطوان 24 فرح الكويرة العمراني
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 05676U)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيليةإقليم: تطوان

الفنيدق

229/09/94 96 رفيق رشيد
علوم الحياة 

والرض
16/09/03أقدمية 16 سنة 21287M)المضيق )البلدية
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الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
126/07/10إقليم: تطوانادريس بنزكريإقليم: تطوان 40 حاجي كميليا

علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 26973T)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
123/09/04إقليم: تطوانادريس بنزكريإقليم: تطوان 70 يوسف قيمش

الفيزياء والكيمياء
02/09/15إلتحاق بالزوجة 26973T)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: تطوانالثانوية العدادية عزيز بلل

عياض

104/09/12إقليم: تطوان 30 حميد الدرقاوي
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 05681Z)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي 

ابن العربي
ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تطوان

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

203/09/13 16 لعمش فاطمة الزهراء
التربية البدنية

نعم 04/09/18 26509N)المضيق )البلدية

الثانوية العدادية أبو عبيدة 

بن الجراح
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: تطوان

الثاني

202/09/11إقليم: تطوان 36 مونة كروم
المعلوميات

04/09/18إلتحاق بالزوج 05678W)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن خلدون التأهيلية

الفنيدق

102/09/15إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزم 24 احسان بنسلم
اللغة العربية

نعم 02/09/15 26428A)امزورن )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية م السادس التأهيلية

الفنيدق

الثانوية التأهيلية المهدي 

بنونة

116/09/89إقليم: تطوان 58 م عايدي
اللغة الفرنسية

01/12/11إلتحاق بالزوجة 05382Z)تطوان )البلدية

ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية الشريف 

الدريسي

216/09/96إقليم: تطوان 56 منية الصوفي
اللغة الفرنسية

10/09/10إلتحاق بالزوج 05676U)تطوان )البلدية

ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية عبد ا 

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

118/11/11 12 حليمة عوني
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 15190K)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيلية

الفنيدق

103/09/13إقليم: الحسيمة الثانوية التأهيلية ايت قمرة 18 م القاضي
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 26971Rأيت قمرة

عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيلية

الفنيدق

ثانوية المير مولي عبد ا 

التقنية

206/09/06إقليم: سيدي قاسم 70 الهداجي ابراهيم
الرياضيات

02/09/09 15117F)سيدي قاسم )البلدية

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

المكي الناصري

507/09/04إقليم: تطوان 66 الغالي رشيد
الرياضيات

06/02/12 24733H)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية م السادس التأهيلية

الفنيدق

الثانوية التأهيلية المهدي 

بنونة

216/09/99إقليم: تطوان 60 عبد العلي التائب
الرياضيات

16/09/11 05382Z)تطوان )البلدية

ثانوية عبد الرحيم بوعبيد 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية جابر بن 

حيان

205/09/11إقليم: تطوان 40 أطنجي عواطف
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 05677V)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيلية

الفنيدق

الثانوية التأهيلية جابر بن 

حيان

102/09/10إقليم: تطوان 37 الكيري جواد
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 05677V)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيلية

الفنيدق

الثانوية التأهيلية القاضي 

ابن العربي

605/09/11إقليم: تطوان 34 الفاضل م زين العابدين
الرياضيات

06/09/17 05418N)تطوان )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية المهدي 

بنونة

101/01/10إقليم: تطوان 20 ياسين شقور
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 05382Z)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيلية

الفنيدق

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

المكي الناصري

116/09/89إقليم: تطوان 103 فؤاد ظريف
علوم الحياة 

والرض
04/09/02إلتحاق بالزوجة 24733H)تطوان )البلدية
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ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية قاسم 

الزهيري

102/09/09إقليم: تطوان 38 م الزناكي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوجة 26413J)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيلية

الفنيدق

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

201/03/11إقليم: تطوان 37 وردة بنعمر
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 05678W)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن خلدون التأهيلية

الفنيدق

201/03/11إقليم: تطوانادريس بنزكري 17 خليل العمراني
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 26973T)تطوان )البلدية

ثانوية يعقوب المنصور 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

401/03/11إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية القرطبي 15 بلل بنزهرة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 26414K)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيلية

الفنيدق

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي

316/09/94إقليم: تطوان 112 شفيق بنونة
الفيزياء والكيمياء

21/10/02أقدمية 16 سنة 05675T)تطوان )البلدية

ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية القاضي 

ابن العربي

105/09/07إقليم: تطوان 62 فؤاد كرود
الفيزياء والكيمياء

06/12/10إلتحاق بالزوجة 05418N)تطوان )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية جابر بن 

حيان

126/07/10إقليم: تطوان 46 لبنى فتيان
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 05677V)تطوان )البلدية

ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية مولي 

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

301/03/11 32 الجغدال عبد الحكيم
التربية السلمية

نعم 04/09/18 15360V)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة: المضيق - ثانوية م السادس التأهيلية

الفنيدق

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

المكي الناصري

104/09/12إقليم: تطوان 43 عبد الرزاق السميري
التربية البدنية

07/12/17إلتحاق بالزوجة 24733H)تطوان )البلدية

ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

103/09/13إقليم: تطوانادريس بنزكري 25 بودة يحيى
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 26973T)تطوان )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية القاضي 

ابن العربي

802/09/14إقليم: تطوان 13 م كعودي
التربية البدنية

نعمإلتحاق بالزوجة 06/09/17 05418N)تطوان )البلدية

 ثانوية عبد الخالق الطريس 

العدادية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية مولي م 

بن عبدا

102/09/10إقليم: العرائش 16 م المرابط
المعلوميات

نعم 04/09/18 05989J)العرائش )البلدية

ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

902/09/15إقليم: تطوانالثانوية التاهيلية بن قريش 20 م حمزة أوغانم
الفلسفة

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27087Sدار بني قريش

ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التقنية القصر 

الصغير

إقليم: فحص - 

انجرة

102/09/14 10 نبيل بن سعيد العمرانى
العلوم 

والتكنولوجيات 
نعم 04/09/18 26426Yالقصر الصغير
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02

عمالة: وجدة - ثا. لل أسماءإقليم: بركانالنهضة

أنكاد

206/09/01 94 عبد الكريم الفيللي
اللغة العربية

05/09/12 04405M)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا كنونإقليم: بركانالليمون

أنكاد

116/09/92 92 ماني م
اللغة العربية

01/04/08أقدمية 12 سنة 04385R)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. لل أسماءإقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمن

أنكاد

216/09/85 88 بوراي بنيونس
اللغة العربية

09/10/08أقدمية 12 سنة 04405M)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد المومنإقليم: بركانالشهداء

أنكاد

216/09/95 80 ميمون لزعر
اللغة العربية

16/09/08إلتحاق بالزوجة 04400G)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. العربي الحسينيإقليم: بركانعمر بن عبد العزيز

أنكاد

216/09/99 120 عبد القادر برحيلي
اللغة الفرنسية

06/09/00أقدمية 16 سنة 21528Z)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. سيدي ادريسإقليم: بركانالليمون

أنكاد

116/09/94 116 عبد الصمد الطبيب
اللغة الفرنسية

19/09/11أقدمية 16 سنة 04406N)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. زينب النفزاويةإقليم: بركانابن بطوطة

أنكاد

705/09/11 41 غانيم زكية
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 04401H)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. زينب النفزاويةإقليم: بركانأبي الخير

أنكاد

403/09/13 32 عدو كوثر
اللغة الفرنسية

03/09/14إلتحاق بالزوج 04401H)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. معاذ بن جبلإقليم: بركانخالد بن الوليد

أنكاد

1102/09/15 27 اوشان حورية
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 26554M)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد المومنإقليم: بركانأبي الخير

أنكاد

903/09/13 25 سناء التازي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04400G)وجدة )البلدية

1102/09/16عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: بركانابن بطوطة 28 عبدالوي السعدية
اللغة النجليزية

02/09/16 18445Y)جنان الورد )المقاطعة

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا كنونإقليم: بركانخالد بن الوليد

أنكاد

205/09/11 23 عبد الرحيم فاطمي
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 04385R)وجدة )البلدية

226/01/17إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الفتحإقليم: بركانالقدس 18 البرازي سعيد
اللغة النجليزية

26/01/17 04677H)تاوريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: بركانثانوية السعيدية التأهيلية

المومن الموحدي

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/15 16 لمليلس م
اللغة النجليزية

06/09/17 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة

عمالة: وجدة - ثا. سيدي ادريسإقليم: بركانأبي الخير

أنكاد

806/09/00 48 ارقية موني
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 04406N)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. سيدي ادريسإقليم: بركانابن سينا

أنكاد

702/09/14 40 العمراني نوال
الرياضيات

02/09/14 04406N)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: بركانخالد بن الوليد

زياد

102/09/15عمالة: مكناس 34 الزعيم يوسف
الرياضيات

02/09/15 03952V)مكناس )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد المومنإقليم: بركانالقدس

أنكاد

802/09/16 28 محفوظ  خديجة
الرياضيات

02/09/16 04400G)وجدة )البلدية
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عمالة: وجدة - ثا. ابن زهرإقليم: بركانابن بطوطة

أنكاد

302/09/16 28 ايمان زروق
الرياضيات

02/09/16 25578B)بني درار )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. العربي الحسينيإقليم: بركانالنهضة

أنكاد

802/09/15 26 الفشتالي عبد المنعم
الرياضيات

06/09/17 21528Z)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. معاذ بن جبلإقليم: بركانالنهضة

أنكاد

501/01/10 24 هشام بنبريك
الرياضيات

02/09/16 26554M)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد المومنإقليم: بركانأبي الخير

أنكاد

502/09/14 22 البوتخيلي فيصل
الرياضيات

02/09/16 04400G)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. معاذ بن جبلإقليم: بركانملوية

أنكاد

1102/09/15 22 الصادقي هشام
الرياضيات

04/09/18 26554M)وجدة )البلدية

402/09/16إقليم: بركانأبي الخيرإقليم: بركانخالد بن الوليد 18 الراشدي حنان
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 04674E)بركان )البلدية

126/01/17إقليم: تاوريرتالثانوية التاهيلية المرينيينإقليم: بركانابن سينا 18 م خيموش
الرياضيات

26/01/17 24905V)تاوريرت )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا كنونإقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمن

أنكاد

316/09/86 144 نور الدين  وهاب
علوم الحياة 

والرض
17/11/94أقدمية 16 سنة 04385R)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا العرويإقليم: بركانخالد بن الوليد

أنكاد

212/09/91 70 بوراس ابراهيم
علوم الحياة 

والرض
03/11/10إلتحاق بالزوجة 26425X)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. سيدي ادريسإقليم: بركانأبي الخير

أنكاد

105/09/11 28 كوثر بالمعطي
علوم الحياة 

والرض
29/09/16إلتحاق بالزوج 04406N)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. م السادسإقليم: بركانثانوية السعيدية التأهيلية

أنكاد

202/09/15 27 اسماء الشادلي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 04379J)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثانوية لمحرشي التأهيليةإقليم: بركانثانوية السعيدية التأهيلية

أنكاد

301/01/12 25 حنان بوناجة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 26976W)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية المولى إقليم: بركانالليمون

إسماعيل

316/09/87عمالة: مكناس 110 عبد الجليل بالحارتي
الفيزياء والكيمياء

16/09/00أقدمية 16 سنة 03947P)مكناس )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. معاذ بن جبلإقليم: بركانالنهضة

أنكاد

1106/09/06 70 ملحاوي أمين
الفيزياء والكيمياء

19/09/11 26554M)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا العرويإقليم: بركانخالد بن الوليد

أنكاد

504/02/08 70 بنيونس    زركة
الفيزياء والكيمياء

23/11/10 26425X)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. زينب النفزاويةإقليم: بركانتجوين

أنكاد

316/09/96 100 خالد موساوي
التربية السلمية

05/10/05أقدمية 12 سنة 04401H)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: الدريوشثانوية تمسمان التأهيلية

عفان

702/09/16إقليم: الناضور 28 نجيمة جدراوي
اللغة العربية

02/09/16 21553B)بني انصار )البلدية

1306/09/17إقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: الدريوشثانوية أولد أمغار العدادية 12 بوجمعة بلخيري
اللغة العربية

06/09/17 04806Y)عين بني مطهر )البلدية
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الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية

عفان

404/09/18إقليم: الناضور 6 المختاري م
اللغة العربية

04/09/18 21553B)بني انصار )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
عمالة: وجدة - ثا. المغرب العربيإقليم: الدريوش

أنكاد

216/09/98 124 مغاري بلقاسم
اللغة الفرنسية

25/09/12أقدمية 16 سنة 04404L)وجدة )البلدية

202/09/10إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيلية 54 ايمان اباحا
اللغة الفرنسية

02/09/10 11573D)تيفلت )البلدية

203/09/13إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزمإقليم: الدريوشثانوية تروكوت العدادية 36 رشيد م
اللغة الفرنسية

03/09/13 26428A)امزورن )البلدية

1003/09/13إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: الدريوشثانوية تفرسيت التأهيلية 36 كريمة نعيمي
اللغة الفرنسية

03/09/13 12757R)العروي )البلدية

402/09/15إقليم: بركانأبي الخيرإقليم: الدريوشثانوية تمسمان التأهيلية 34 عثماني ايمان
اللغة الفرنسية

02/09/15 04674E)بركان )البلدية

1202/09/16إقليم: بركانخالد بن الوليدإقليم: الدريوشثانوية تمسمان التأهيلية 28 صارة عيساوي
اللغة الفرنسية

02/09/16 25307G سيدي سليمان - الشراعة

)البلدية(

806/09/17إقليم: بركانخالد بن الوليدإقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيلية 22 سكينة كراد
اللغة الفرنسية

06/09/17 25307G سيدي سليمان - الشراعة

)البلدية(

702/09/16إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: الدريوشثانوية الجديدة التأهيلية 19 سعاد بوعزة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 24104Zبني افتح

الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: الدريوشثانوية أولد أمغار العدادية

م أمزيان

606/09/17إقليم: الناضور 14 هاجر معزوز
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 12730L)الناضور )البلدية

802/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطينإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 10 العماري عبد المالك
اللغة الفرنسية

04/09/18 22743Vتزطوطين

202/09/16إقليم: الناضورابن نفيسإقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيلية 28 توفيق عامري
اللغة النجليزية

02/09/16 26988I)العروي )البلدية

ثانوية عين الزهرة 

العدادية
1006/09/17إقليم: تاوريرتالثانوية التاهيلية المرينيينإقليم: الدريوش 22 فاطمة المختاري

اللغة النجليزية
06/09/17 24905V)تاوريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية مقدم إقليم: الدريوشثانوية أولد أمغار العدادية

بوزيان

606/09/17إقليم: الناضور 22 م ماكشي
اللغة النجليزية

06/09/17 12740Xاركمان

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
605/09/11عمالة: الرباط مولي عبد اإقليم: الدريوش 58 العلوي زكرياء

اللغة اليطالية
05/09/11 21425M)اليوسفية )المقاطعة

105/09/07إقليم: الدريوشثانوية المل التأهيليةإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 82 مراد جدي
الجتماعيات

05/09/07أقدمية 12 سنة 12753L)ميضار )البلدية

402/09/14إقليم: الحسيمةالرازيإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 32 شهيد الخضيري
الجتماعيات

02/09/16 25198N)تارجيست )البلدية

904/09/18إقليم: جرسيفثانوية بركين العداديةإقليم: الدريوشثانوية المل التأهيلية 6 م أخطاب
الجتماعيات

04/09/18 26211Pبركين
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502/09/16إقليم: بركانابن بطوطةإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 28 عبد الصمد الهبيل
الرياضيات

02/09/16 04672C)اكليم )البلدية

102/09/15إقليم: جرادةثانوية القدس التأهيليةإقليم: الدريوشثانوية الجديدة التأهيلية 24 غازي م
الرياضيات

02/09/15 22267C)تويسيت )البلدية

الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيلية

م أمزيان

802/09/15إقليم: الناضور 24 زانو عبد الرحيم
الرياضيات

02/09/15 12730L)الناضور )البلدية

206/09/17إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيلية 22 ابتسام احنين
الرياضيات

06/09/17 12757R)العروي )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: الدريوشثانوية المل التأهيلية

ثابت

206/09/17إقليم: الناضور 22 خياط هند
الرياضيات

06/09/17 12751J)زايو )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
عمالة: وجدة - ثا. زينب النفزاويةإقليم: الدريوش

أنكاد

103/09/13 19 احمد رمضاني
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 04401H)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية

الخوارزمي

604/09/18إقليم: تاوريرت 16 عزيزة مسرة
الرياضيات

04/09/18 21991C)العيون سيدي ملوك )البلدية

429/12/17إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيلية 12 زكرياء الدريسي
الرياضيات

29/12/17إلتحاق بالزوجة 11206E)القنيطرة )البلدية

906/09/17إقليم: الدريوشالثانوية التأهيلية اتروكوتإقليم: الدريوشثانوية تروكوت العدادية 12 شعيب الصابري
الرياضيات

06/09/17 26980Aاتروكوت

106/09/17إقليم: الناضور الثانوية التأهيلية بني شيكرإقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيلية 12 م الوافي
الرياضيات

06/09/17 26251Hبني شيكر

104/09/18إقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيليةإقليم: الدريوشثانوية أولد أمغار العدادية 6 العزوزي خليد
الرياضيات

04/09/18 12744Bبودينار

501/01/10إقليم: الحسيمة الثانوية التأهيلية ايت قمرةإقليم: الدريوشثانوية تروكوت العدادية 54 الطاهر مراد
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26971Rأيت قمرة

ثانوية جابر بن حيان إقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية

التأهيلية

905/09/11إقليم: جرادة 48 م اسماعيلي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 04805X)جرادة )البلدية

ثانوية الحسن الول إقليم: الدريوشثانوية أولد أمغار العدادية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1202/09/14 40 اوالحاج م
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 07710Eدار ولد زيدوح

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية مقدم إقليم: الدريوش

بوزيان

1302/09/15إقليم: الناضور 30 بوخبز نور الدين
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 12740Xاركمان

802/09/16إقليم: بركانأبي الخيرإقليم: الدريوشثانوية الجديدة التأهيلية 18 رضى ملحاوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 04674E)بركان )البلدية

الثانوية العدادية راس إقليم: الدريوشثانوية الجديدة التأهيلية

الماء

702/09/10إقليم: الناضور 24 حسام قدوري
التربية السلمية

02/09/15 12741Y)رأس الماء )البلدية

102/09/14إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: الدريوشثانوية الجديدة التأهيلية 30 الناصري م
التربية البدنية

02/09/14 12757R)العروي )البلدية
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ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
 الثانوية التأهيلية العباس إقليم: الدريوش

مفتاح

105/09/08عمالة: سل 24 امحرف فاطمة الزهراء
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوج 01294F)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مقدم إقليم: الدريوشثانوية تروكوت العدادية

بوزيان

1102/09/16إقليم: الناضور 6 صلح الدين شاوي
التربية البدنية

04/09/18 12740Xاركمان

الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيلية

عياض

802/09/16إقليم: شفشاون 18 الونيغي بلل
المعلوميات

02/09/16 06414Wمتيوة

ثانوية جابر بن حيان إقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية

التأهيلية

906/09/17إقليم: جرادة 12 جلل برحيل
المعلوميات

06/09/17 04805X)جرادة )البلدية

904/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطينإقليم: الدريوشثانوية تمسمان التأهيلية 6 انس العللي
المعلوميات

04/09/18 22743Vتزطوطين

404/09/18إقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيليةإقليم: الدريوشثانوية الجديدة التأهيلية 6 الظافر نصرالدين
المعلوميات

04/09/18 26053Tدار الكبداني

104/09/18إقليم: الناضورابن نفيسإقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيلية 6 مريم بالقولة
المعلوميات

04/09/18 26988I)العروي )البلدية

203/09/13إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيلية 36 الخدير  قرسيس
الفلسفة

03/09/13 16669Tصاكة

202/09/16إقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيلية 19 بناصر ازروال
الفلسفة

02/09/16إلتحاق بالزوجة 26970Pتادرت

904/09/18إقليم: فجيجابن البناء المراكشيإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 6 الصابة عيسى
الفلسفة

04/09/18 10536Bبني تادجيت

الثانوية التأهيلية أحمد بن إقليم: فجيجابن البناء المراكشي

علي باسو

905/09/08عمالة: مكناس 68 أسيدي م
اللغة العربية

24/09/12 04090Vعين جمعة

الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: فجيجابن البناء المراكشي

الدين اليوبي

605/09/11إقليم: تنغير 58 القرسي عبد الغني
اللغة العربية

05/09/11 20772C)تنغير )البلدية

ثانوية الحسن الداخل إقليم: فجيجالقاضي عياض

التأهيلية

102/09/15إقليم: جرسيف 34 بالخضير هشام
اللغة العربية

02/09/15 16684J)جرسيف )البلدية

الثانوية التأهيلية بني جميل إقليم: فجيجمولي رشيد

مسطاسة

1002/09/16إقليم: الحسيمة 18 م  حكمون
اللغة العربية

02/09/16 27202Sبني جميل

الثانوية التأهيلية أحمد بن إقليم: فجيجابن البناء المراكشي

علي باسو

102/09/10عمالة: مكناس 64 امخبوشن احمد
اللغة الفرنسية

02/09/10 04090Vعين جمعة

102/09/15إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الفتحإقليم: فجيجالقاضي عياض 24 محجوبي عبدالرزاق
اللغة الفرنسية

02/09/15 04677H)تاوريرت )البلدية

1202/09/15إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدوإقليم: فجيجمولي رشيد 24 حدو منير
اللغة الفرنسية

02/09/15 04803V)دبدو )البلدية

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
الثانوية التأهيلية الجديدة إقليم: فجيج

أرفود

302/09/16إقليم: الرشيدية 18 العمراني الدرسيسي م
اللغة الفرنسية

02/09/16 23958R)ارفود )البلدية
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الثانوية التأهيلية علل إقليم: فجيجالقاضي عياض

الفاسي

1129/12/17إقليم: العرائش 12 أزمور م
اللغة الفرنسية

29/12/17 23609Lالعوامرة

906/09/17إقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيليةإقليم: فجيجالخوارزمي 12 الزريوحي مصطفى
اللغة الفرنسية

06/09/17 26053Tدار الكبداني

104/09/18إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: فجيجالمام البخاري 6 علي صرو
اللغة الفرنسية

04/09/18 16669Tصاكة

204/09/18إقليم: فجيجالقاضي عياضإقليم: فجيجالثانوية التأهيلية الجديدة 6 اشتيوي نعيمة
اللغة الفرنسية

04/09/18 10535A)بوعرفة )البلدية

304/09/18إقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيليةإقليم: فجيجالخوارزمي 6 بحداد رضوان
اللغة الفرنسية

04/09/18 12744Bبودينار

304/09/18إقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيليةإقليم: فجيجحمان الفطواكي 6 الهشميوي بلل
اللغة الفرنسية

04/09/18 24681B)بن الطيب )البلدية

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: فجيجالخوارزمي

يعقوب

702/09/16 28 يوسف عرموز
اللغة النجليزية

02/09/16 25585Jالوادين

الثانوية التأهيلية قاسم إقليم: فجيجالثانوية التأهيلية الجديدة

الزهيري

402/09/15إقليم: تطوان 24 عمراني م
اللغة النجليزية

02/09/15 26413J)تطوان )البلدية

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
206/09/17إقليم: بركانخالد بن الوليدإقليم: فجيج 13 مختاري يوسف

اللغة النجليزية
06/09/17إلتحاق بالزوجة 25307G سيدي سليمان - الشراعة

)البلدية(

1306/09/17إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدوإقليم: فجيجحمان الفطواكي 12 كرماط هشام
اللغة النجليزية

06/09/17 04803V)دبدو )البلدية

1106/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطينإقليم: فجيجحمان الفطواكي 12 منير التوزاني
اللغة النجليزية

06/09/17 22743Vتزطوطين

1106/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزاننإقليم: فجيجالثانوية التأهيلية الجديدة 12 عمر الزيتوني
اللغة النجليزية

06/09/17 22742Uايعزانن

306/09/17إقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيليةإقليم: فجيجابن البناء المراكشي 12 البوزيدي م
اللغة النجليزية

06/09/17 24681B)بن الطيب )البلدية

1106/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطينإقليم: فجيجالقاضي عياض 12 كعكوع عبدالواحد
اللغة النجليزية

06/09/17 22743Vتزطوطين

عمالة: وجدة - ثانوية لمحرشي التأهيليةإقليم: فجيجالقاضي عياض

أنكاد

104/09/18 8 وشما ليلى
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26976W)وجدة )البلدية

1504/09/18إقليم: جرسيفثانوية المتنبي العداديةإقليم: فجيجالخوارزمي 6 بويدي امين
اللغة النجليزية

04/09/18 23554Bلمريجة

904/09/18إقليم: الدريوشثانوية تمسمان التأهيليةإقليم: فجيجالثانوية التأهيلية الجديدة 6 مسعودي عصام
اللغة النجليزية

04/09/18 22744Wتمسمان

1404/09/18إقليم: الدريوشثانوية أولد أمغار العداديةإقليم: فجيجابن البناء المراكشي 6 صادقي محسن
اللغة النجليزية

04/09/18 26289Zاولد امغار
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1404/09/18إقليم: الدريوشثانوية تمسمان التأهيليةإقليم: فجيجابن البناء المراكشي 6 زكرياء سهبي
اللغة النجليزية

04/09/18 22744Wتمسمان

عمالة: وجدة - ثا. العربي الحسينيإقليم: فجيجمولي رشيد

أنكاد

702/09/15 34 مدياني عبد الحكيم
الرياضيات

02/09/15 21528Z)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المتنبيإقليم: فجيجحمان الفطواكي

أنكاد

106/09/17 22 سها م يثرب
الرياضيات

06/09/17 04291N)وجدة )البلدية

206/09/17إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية اصباننإقليم: فجيجابن البناء المراكشي 22 الدريسي احمد
الرياضيات

06/09/17 27173K)الناضور )البلدية

1106/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزاننإقليم: فجيجالقاضي عياض 22 سارة وتوات
الرياضيات

06/09/17 22742Uايعزانن

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
606/09/17إقليم: الدريوشثانوية المل التأهيليةإقليم: فجيج 22 أزوكاغ ياسمين

الرياضيات
06/09/17 12753L)ميضار )البلدية

802/09/16إقليم: بركانالنهضةإقليم: فجيجالقاضي عياض 18 معروف ياسين
الرياضيات

02/09/16 04676G)احفير )البلدية

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
الثانوية التأهيلية المنطقة إقليم: فجيج

الصناعية

102/09/16إقليم: الناضور 18 شوي عبد الرحيم
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 26253K)سلوان )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: فجيجالخوارزمي

التأهيلية

1002/09/16إقليم: صفرو 18 اوايدو بدر
الرياضيات

02/09/16 02450M)رباط الخير )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المتنبيإقليم: فجيجمولي رشيد

أنكاد

102/09/16 18 عالمي  أمين
الرياضيات

02/09/16 04291N)وجدة )البلدية

226/01/17إقليم: بركانالنهضةإقليم: فجيجحمان الفطواكي 18 هادي اسلم الدين
الرياضيات

26/01/17 04676G)احفير )البلدية

ثانوية جابر بن حيان إقليم: فجيجالثانوية التأهيلية الجديدة

التأهيلية

906/09/17إقليم: جرادة 12 بدر العاشوري
الرياضيات

06/09/17 04805X)جرادة )البلدية

804/09/18إقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيليةإقليم: فجيجالخوارزمي 6 اشرف صاعو
الرياضيات

04/09/18 26053Tدار الكبداني

104/09/18إقليم: فجيجالقاضي عياضإقليم: فجيجحمان الفطواكي 6 عبال يوسف
الرياضيات

04/09/18 10535A)بوعرفة )البلدية

305/09/11إقليم: بركانخالد بن الوليدإقليم: فجيجالقاضي عياض 58 دالي عبد الرحيم
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 25307G سيدي سليمان - الشراعة

)البلدية(

1105/09/11إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: فجيجالثانوية التأهيلية الجديدة 48 العرج صالح
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 18480Lتنانت

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
الثانوية العدادية سجلما إقليم: فجيج

سة

1502/09/14إقليم: شفشاون 40 م ستيتو
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 24754Fالمنصورة

1302/09/16إقليم: الخميساتالباروديإقليم: فجيجالخوارزمي 18 اسامة صبري
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 18692Sخميس سيدي يحيى
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602/09/16إقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةإقليم: فجيجابن البناء المراكشي 18 وفاء زايدي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26561Vعين معطوف

704/09/18إقليم: جرسيفثانوية بركين العداديةإقليم: فجيجحمان الفطواكي 6 الباهدي علي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26211Pبركين

الثانوية التأهيلية علل إقليم: فجيجالخوارزمي

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

808/01/07 78 شيبي عبد اللطيف
الفيزياء والكيمياء

08/01/07أقدمية 12 سنة 15362X)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: وجدة - ثا. السلمإقليم: فجيجابن البناء المراكشي

أنكاد

405/09/07 76 بلقاسم م
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 04408R)وجدة )البلدية

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
103/09/13إقليم: فجيجالخوارزميإقليم: فجيج 46 المداني رشيد

الفيزياء والكيمياء
14/09/17 26248Eتالسينت

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
302/09/14عمالة: فاسصلح الدين اليوبيإقليم: فجيج 33 سعيد الزغبة

الفيزياء والكيمياء
02/09/14إلتحاق بالزوجة 01966L)أكدال )المقاطعة

102/09/14إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: فجيجالخوارزمي 30 م الكريط
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 15943D)قرية با م )البلدية

902/09/14إقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيليةإقليم: فجيجحمان الفطواكي 30 البوكيلي عبد الكامل
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 25691Zكلز

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: فجيجالخوارزمي

التأهيلية

1402/09/16إقليم: تاونات 28 عبد الجليل الناصري
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 15945Fبني وليد

عمالة: وجدة - ثا. المهدي بنبركةإقليم: فجيجالقاضي عياض

أنكاد

102/09/15 25 قداوي عبدا
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 04403K)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: فجيجابن البناء المراكشي

الدين اليوبي

102/09/15إقليم: تاوريرت 24 شحلل  يوسف
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 04678J)تاوريرت )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المهدي بنبركةإقليم: فجيجمولي رشيد

أنكاد

102/09/16 18 بقال  نبيل
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 04403K)وجدة )البلدية

229/12/17إقليم: مديونةمي زيادةإقليم: فجيجالقاضي عياض 12 بدر مسليم
الفيزياء والكيمياء

29/12/17 26497A)الهراويين )البلدية

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
1401/01/17إقليم: جرسيفثانوية بوسكور العداديةإقليم: فجيج 6 م مهريز

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 16668Sمزكيتام

104/09/18إقليم: فجيجالخوارزميإقليم: فجيجحمان الفطواكي 6 ازيزة م
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26248Eتالسينت

ثانوية م عابد الجابري إقليم: فجيجتفاريتي

التقنية

102/09/10إقليم: فجيج 54 اسماء   العطواني
التربية السلمية

04/09/12 25000Y)بوعرفة )البلدية

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
الثانوية التاهيلية عمر إقليم: فجيج

الخيام

1603/09/13إقليم: وزان 46 أحمد الوهابي
التربية السلمية

03/09/13 22092Mتروال

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
الثانوية العدادية سيدي إقليم: فجيج

احمد الشريف

1603/09/13إقليم: وزان 46 عبد الحميد كنون
التربية السلمية

03/09/13 23500Tسيدي أحمد الشريف
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1802/09/15إقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزاننإقليم: فجيجالقاضي عياض 24 العلمي عبداللطيف
التربية السلمية

02/09/15 22742Uايعزانن

202/09/16إقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيليةإقليم: فجيجحمان الفطواكي 18 أسامة مستعد
التربية السلمية

02/09/16 24681B)بن الطيب )البلدية

1204/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزاننإقليم: فجيجالخوارزمي 16 م حموتي
التربية البدنية

04/09/18 22742Uايعزانن

1202/09/14إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: فجيجحمو يشو 40 ياسين المعقول
المعلوميات

02/09/14 24104Zبني افتح

706/09/17إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية اصباننإقليم: فجيجالقاضي عياض 22 مالكي سهيلة
المعلوميات

06/09/17 27173K)الناضور )البلدية

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
206/09/17إقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: فجيج 12 بوطريك رابح

المعلوميات
06/09/17 04806Y)عين بني مطهر )البلدية

1102/09/15إقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةإقليم: فجيجابن البناء المراكشي 24 عزابي سعيد
الفلسفة

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26561Vعين معطوف

1302/09/15إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكيإقليم: فجيجالخوارزمي 24 القرمودي ياسين
الفلسفة

02/09/15 11578J)الرماني )البلدية

الثانوية التأهيلية م عبد إقليم: فجيجالقاضي عياض

الرحمان زيطان

1102/09/16إقليم: شفشاون 18 الخدير زهير
الفلسفة

02/09/16إلتحاق بالزوجة 22909Aلغدير

1006/09/17إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدوإقليم: فجيجحمان الفطواكي 12 اسماعيل حاسي
الفلسفة

06/09/17 04803V)دبدو )البلدية

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
الثانوية التأهيلية جابر ابن إقليم: فجيج

حيان

302/09/16إقليم: اليوسفية 18 رضوان بلمنصور
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/16 24574K)اليوسفية )البلدية

ثانوية الحسن الداخل 

التأهيلية
ثانوية خالد بن الوليد إقليم: جرسيف

التأهيلية

926/07/10إقليم: تاونات 40 كلطي الرافع
اللغة العربية

02/09/14 15945Fبني وليد

الثانوية التأهيلية أبو العباس إقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيلية

السبتي

عمالة: طنجة - 

أصيل

105/09/03 88 توفيق قادري
اللغة الفرنسية

09/09/12 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

ثانوية الحسن الداخل 

التأهيلية
305/09/11عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: جرسيف 32 أشرقي إيمان

اللغة الفرنسية
02/09/14إلتحاق بالزوج 22745X)زواغة )المقاطعة

103/09/13إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيلية 24 اغربي حنان
اللغة الفرنسية

03/09/16 11981X)مريرت )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية

التأهيلية

304/09/18إقليم: الدريوش 16 جدي سميرة
اللغة الفرنسية

04/09/18 21555D)الدريوش )البلدية

ثانوية الحسن الداخل إقليم: جرسيفثانوية المتنبي العدادية

التأهيلية

104/09/18إقليم: جرسيف 6 رجاء اسباعي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 16684J)جرسيف )البلدية

905/09/11إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: جرسيفثانوية الزرقطوني التأهيلية 48 حدادي امينة
اللغة النجليزية

05/09/11 12757R)العروي )البلدية
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203/09/13عمالة: فاسالملإقليم: جرسيفثانوية الزرقطوني التأهيلية 46 احمد التهامي الوزاني
اللغة النجليزية

03/09/13 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

1102/09/14عمالة: فاسالمسيرةإقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيلية 40 عبد النبي حميشو
اللغة النجليزية

02/09/14 24321K)جنان الورد )المقاطعة

ثانوية الحسن الداخل 

التأهيلية
1102/09/14عمالة: فاسالعباس بنانيإقليم: جرسيف 32 الصحمودي   صالح

اللغة النجليزية
02/09/16 02060N)جنان الورد )المقاطعة

902/09/16إقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيلية 18 الشرفي هاجر
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 25895W)جرسيف )البلدية

306/09/17إقليم: جرسيفثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيلية 12 عبد الكريم معزيز
اللغة النجليزية

06/09/17 16688N)جرسيف )البلدية

404/09/18إقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية المتنبي العدادية 6 كمال الصافي
اللغة النجليزية

04/09/18 26970Pتادرت

704/09/18إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 بنتاجر هشام
اللغة النجليزية

04/09/18 16669Tصاكة

604/09/18إقليم: جرادةثانوية المام علي التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 بنعائشة جواد
اللغة النجليزية

04/09/18 26254L)عين بني مطهر )البلدية

102/09/16إقليم: بركانأبي الخيرإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 10 يريكة يوسف
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 04674E)بركان )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: جرسيفثانوية الزرقطوني التأهيلية

ادريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

618/11/11 54 حرشاوي الناصر
الرياضيات

03/09/13 26263W)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م إقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيلية

الخامس

702/09/15عمالة: مكناس 34 التهامي هواري
الرياضيات

02/09/15 25269R)ويسلن )البلدية

ثانوية الحسن الداخل 

التأهيلية
عمالة: وجدة - ثا. وادي الذهبإقليم: جرسيف

أنكاد

526/01/17 28 المدي ادريس
الرياضيات

26/01/17 04402J)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. ابن الهيثمإقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيلية

أنكاد

226/01/17 28 حوري خالد
الرياضيات

26/01/17 26424W)وجدة )البلدية

402/09/15عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: جرسيفثانوية الزرقطوني التأهيلية 24 الورياكلي متبت محسن
الرياضيات

02/09/15 26566A)زواغة )المقاطعة

202/09/15إقليم: تازةعلي بن بريإقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيلية 24 العبوي عادل
الرياضيات

02/09/15 16681F)تازة )البلدية

ثانوية الحسن الداخل إقليم: جرسيفثانوية الزرقطوني التأهيلية

التأهيلية

302/09/14إقليم: جرسيف 22 بن عامر  صلح الدين
الرياضيات

02/09/16 16684J)جرسيف )البلدية

عمالة: الصخيرات  م عابد الجابريإقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيلية

 - تمارة

102/09/14 22 كوش م
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 25327D)تمارة )البلدية

502/09/16إقليم: تازةسيدي عزوزإقليم: جرسيفثانوية الزرقطوني التأهيلية 18 مهدية عبد الصمد
الرياضيات

02/09/16 16680E)تازة )البلدية
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ثانوية الحسن الداخل 

التأهيلية
1226/01/17إقليم: بركانخالد بن الوليدإقليم: جرسيف 18 مروان الفيللي رزوقي

الرياضيات
26/01/17 25307G سيدي سليمان - الشراعة

)البلدية(

الثانوية التأهيلية إقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيلية

الخوارزمي

404/09/18إقليم: تاوريرت 16 ايمان الحمري
الرياضيات

04/09/18 21991C)العيون سيدي ملوك )البلدية

ثانوية الحسن الداخل إقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيلية

التأهيلية

102/09/16إقليم: جرسيف 10 حميد المهداوي
الرياضيات

04/09/18 16684J)جرسيف )البلدية

104/09/18إقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 زويني الهواري
الرياضيات

04/09/18 04806Y)عين بني مطهر )البلدية

604/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 م صاهر
الرياضيات

04/09/18 04679K)العيون سيدي ملوك )البلدية

ثانوية الحسن الداخل 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية إقليم: جرسيف

الخوارزمي

501/03/11إقليم: تاوريرت 64 بوعنونو فاطمة
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 21991C)العيون سيدي ملوك )البلدية

ثانوية الحسن الداخل 

التأهيلية
عمالة: وجدة - ثا. وادي الذهبإقليم: جرسيف

أنكاد

102/09/09 62 سمية صالحي
علوم الحياة 

والرض
02/09/09إلتحاق بالزوج 04402J)وجدة )البلدية

302/09/16عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيلية 18 صباح طريبق
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 22745X)زواغة )المقاطعة

503/09/13إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 16 هشام فوزي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 16669Tصاكة

904/09/18إقليم: جرسيفثانوية بوسكور العداديةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 لكبير م
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 16668Sمزكيتام

عمالة: وجدة - ثا. لل أسماءإقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيلية

أنكاد

401/03/11 64 وجدي بشرى
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 04405M)وجدة )البلدية

202/09/10إقليم: تازة ابن الياسمينإقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيلية 54 زعراوي هشام
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 16682G)تازة )البلدية

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصورإقليم: جرسيفثانوية الزرقطوني التأهيلية

 - تمارة

218/09/13 46 م فليح
الفيزياء والكيمياء

29/10/13 25467F)الهرهورة )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيلية

التأهيلية

908/10/03إقليم: تازة 40 العياشي بوربعة
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 16678Cمطماطة

عمالة: الصخيرات مرس الخيرإقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيلية

 - تمارة

1115/02/08 40 عزيز المبطول
الفيزياء والكيمياء

22/09/14 24185Mمرس الخير

ثانوية عقبة بن نافع إقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيلية

العدادية

602/09/15إقليم: تازة 34 المسيح الجللي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 16675Zبني لنث

ثانوية الحسن الداخل 

التأهيلية
عمالة: وجدة - ثا. م عابد الجابريإقليم: جرسيف

أنكاد

101/01/12 28 نية سناء
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 25587L)وجدة )البلدية

ثانوية عبد العزيز مزيان إقليم: جرسيفثانوية الزرقطوني التأهيلية

بلفقيه

601/03/11إقليم: تاوريرت 20 عصام بندحو
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 27176N)تاوريرت )البلدية
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102/09/16إقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيلية 18 اكرام ايوب
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25895W)جرسيف )البلدية

ثانوية الحسن الداخل 

التأهيلية
502/09/14إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: جرسيف 30 م بوطالب

التربية البدنية
02/09/14إلتحاق بالزوجة 24104Zبني افتح

عمالة: وجدة - ثا. عبد المومنإقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيلية

أنكاد

516/09/95 104 عياد عزيز
اللغة العربية

17/09/11 04400G)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. العربي الحسينيإقليم: جرادةثانوية القدس التأهيلية

أنكاد

816/09/89 88 اليسبوتي م
اللغة العربية

02/09/14 21528Z)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عمر بن عبد العزيزإقليم: جرادةثانوية الزرقطوني التأهيلية

أنكاد

117/09/90 120 اعربات بوجمعة
اللغة الفرنسية

11/09/00أقدمية 16 سنة 04398E)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. السلمإقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية

أنكاد

1102/09/14 32 عبدالمومني نوال
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 04408R)وجدة )البلدية

ثانوية جابر بن حيان 

التأهيلية
عمالة: وجدة - ثانوية لمحرشي التأهيليةإقليم: جرادة

أنكاد

102/09/15 26 نفيسة علوي
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 26976W)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. القاضي ابن العربيإقليم: جرادةثانوية الزرقطوني التأهيلية

أنكاد

101/05/97 126 زروق عمر
اللغة النجليزية

01/05/97أقدمية 16 سنة 24106B)وجدة )البلدية

ثانوية الحسن الداخل إقليم: جرادةثانوية المام علي التأهيلية

التأهيلية

206/09/17إقليم: جرسيف 22 الشواي وهيبة
اللغة النجليزية

06/09/17 16684J)جرسيف )البلدية

ثانوية المام الشطيبي إقليم: جرادةثانوية المام علي التأهيلية

التأهيلية

702/09/16إقليم: تاونات 18 الكراري يوسف
اللغة النجليزية

02/09/16 15946G)غفساي )البلدية

ثانوية جابر بن حيان 

التأهيلية
عمالة: وجدة - ثا. زينب النفزاويةإقليم: جرادة

أنكاد

306/09/17 15 بوخروبة نسرين
اللغة النجليزية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04401H)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. لل أسماءإقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيلية

أنكاد

1004/09/18 6 الوالي  فضيلة
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوج 04405M)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. العربي الحسينيإقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية

أنكاد

402/09/16 28 السنور م
الرياضيات

02/09/16 21528Z)وجدة )البلدية

ثانوية جابر بن حيان 

التأهيلية
عمالة: وجدة - ثا. المسيرة الخضراءإقليم: جرادة

أنكاد

702/09/15 24 هشام لودي
الرياضيات

02/09/15 04383N)وجدة )البلدية

802/09/15إقليم: بركانخالد بن الوليدإقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيلية 24 جرودي أمين
الرياضيات

02/09/15 25307G سيدي سليمان - الشراعة

)البلدية(

ثانوية جابر بن حيان 

التأهيلية
إقليم: شتوكة آيت ثأ. آيت باهاإقليم: جرادة

باها

121/09/87 146 لمسيح عبد ا
علوم الحياة 

والرض
16/09/91أقدمية 16 سنة 23874Z)أيت باها )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. إسليإقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيلية

أنكاد

316/10/84 128 سوني  البكاي
علوم الحياة 

والرض
16/09/98أقدمية 16 سنة 04407P)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. ابن زهرإقليم: جرادةثانوية الزرقطوني التأهيلية

أنكاد

205/09/08 59 شكري غزلن
علوم الحياة 

والرض
02/11/10إلتحاق بالزوج 25578B)بني درار )البلدية
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عمالة: وجدة - ثا. معاذ بن جبلإقليم: جرادةثانوية المام علي التأهيلية

أنكاد

301/01/12 32 حساني وفاء
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 26554M)وجدة )البلدية

1102/09/15إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية جبل لحبيبإقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية 24 الهواري خديجة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 27088Tجبل لحبيب

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا كنونإقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيلية

أنكاد

106/09/01 62 حنان حسايني
الفيزياء والكيمياء

16/10/09إلتحاق بالزوج 04385R)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. ابن الهيثمإقليم: جرادةثانوية الزرقطوني التأهيلية

أنكاد

406/09/17 15 منيرة ستي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 26424W)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. العربي الحسينيإقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيلية

أنكاد

916/09/95 102 حكيم بلبشير
التربية السلمية

31/12/11 21528Z)وجدة )البلدية

ثانوية جابر بن حيان 

التأهيلية
عمالة: وجدة - ثا. العربي الحسينيإقليم: جرادة

أنكاد

1016/09/94 94 نورالدين اشرقي
التربية السلمية

13/09/12 21528Z)وجدة )البلدية

إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية

سليمان

505/09/08 68 النصاري عبد المجيد
التربية السلمية

14/09/17 11202A)سيدي سليمان )البلدية

203/09/13إقليم: تازةتاهلةإقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيلية 46 قرشاوي اليعقوبي رضوان
المعلوميات

03/09/13 16663L)تاهلة )البلدية

703/09/13إقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاقإقليم: جرادةثانوية القدس التأهيلية 46 عرسي زهير
الفلسفة

03/09/13 25810Dسيدي عبد الرزاق

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة: وجدة - ثا. م السادسإقليم: الناضور

أنكاد

206/09/01 92 احمد مرزاق
اللغة العربية

05/10/09إلتحاق بالزوجة 04379J)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية سلوان 

الحساني
عمالة: وجدة - ثا. ابن الهيثمإقليم: الناضور

أنكاد

116/09/96 86 عبد القادر مقدم
اللغة العربية

23/09/08 26424W)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية المطار إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن سينا

التقنية

716/09/97إقليم: الناضور 82 نور الدين الرطوبي
اللغة العربية

05/09/07أقدمية 12 سنة 24972T)الناضور )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانة

التأهيلية

801/03/11إقليم: تازة 64 ازلماض فاطمة الزهراء
اللغة العربية

01/03/11 16678Cمطماطة

الثانوية التأهيلية المنطقة 

الصناعية
ثانوية عبد العزيز مزيان إقليم: الناضور

بلفقيه

405/09/11إقليم: تاوريرت 42 فاطمة البارودي
اللغة العربية

02/09/15 27176N)تاوريرت )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المغرب العربيإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن سينا

أنكاد

426/07/10 37 كملية الخمسي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 04404L)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن سينا

الخامس

101/01/10إقليم: الناضور 31 حياة البستاني
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 12759T)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

ثابت
عمالة: وجدة - ثا. ابن الهيثمإقليم: الناضور

أنكاد

316/09/86 126 أعلي نجمي
اللغة الفرنسية

16/09/03أقدمية 16 سنة 26424W)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية الشريف 

م أمزيان
907/09/05إقليم: بركانالليمونإقليم: الناضور 74 نادية مربوح

اللغة الفرنسية
02/10/15 04673D)بركان )البلدية
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505/09/07إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن سينا 50 امينة الوافي
اللغة الفرنسية

02/09/15 04679K)العيون سيدي ملوك )البلدية

603/09/13إقليم: بركانثانوية الكندي التأهيليةإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانة 46 زينب الكضماني
اللغة الفرنسية

03/09/13 25982Rمداغ

402/09/15إقليم: بركانأبي الخيرإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 34 بوعينان مونى
اللغة الفرنسية

02/09/15 04674E)بركان )البلدية

الثانوية التأهيلية المنطقة 

الصناعية
103/09/13عمالة: فاسعبد الخالق الطريسإقليم: الناضور 33 حسناء المستاري

اللغة الفرنسية
02/09/15إلتحاق بالزوج 26077U)زواغة )المقاطعة

عمالة مقاطعات المسجدإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن سينا

الدار البيضاء أنفا

129/12/17 22 فاطمة الزهراء نوار
اللغة الفرنسية

29/12/17 01489T)أنفا )المقاطعة

الثانوية العدادية راس إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانة

الماء

102/09/16إقليم: الناضور 18 بلعاتي حنان
اللغة الفرنسية

02/09/16 12741Y)رأس الماء )البلدية

202/09/16إقليم: بركانالليمونإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 18 بيوض رجاء
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04673D)بركان )البلدية

الثانوية التأهيلية المطار 

التقنية
الثانوية التأهيلية المنطقة إقليم: الناضور

الصناعية

106/09/17إقليم: الناضور 13 زرويل  سارة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26253K)سلوان )البلدية

1207/09/04إقليم: بركانابن بطوطةإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 36 علي بوجلود
اللغة النجليزية

04/09/18 04672C)اكليم )البلدية

102/09/14إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية الفيض 18 العجوري هشام
اللغة النجليزية

04/09/18 12732N)ازغنغان )البلدية

106/09/17إقليم: بركانابن بطوطةإقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكر 13 لعليليس نادية
اللغة النجليزية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04672C)اكليم )البلدية

مقر الطلبة المغاربة 

المسلمين
1107/09/05إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية جبل لحبيبإقليم: الناضور 70 السلمي شكيب

اللغة السبانية
09/09/10 27088Tجبل لحبيب

الثانوية العسكرية الملكية إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثم

الثانية

108/01/07إقليم: إفران 78 بنيس سعيدة
الجتماعيات

05/09/07أقدمية 12 سنة 10793F)إفران )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بوخالفإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية الفيض

أصيل

901/03/11 64 زروق خديجة
الجتماعيات

01/03/11 26230K)كزناية )البلدية

402/09/14إقليم: الحسيمةامزورنإقليم: الناضور الثانوية التأهيلية بني شيكر 40 عبدالحق اليسناري
الجتماعيات

02/09/14 06824S)امزورن )البلدية

الثانوية التأهيلية الشريف 

م أمزيان
عمالة: وجدة - ثا. ابن الهيثمإقليم: الناضور

أنكاد

301/01/10 36 اتليتماس هرواش
الرياضيات

02/09/15 26424W)وجدة )البلدية

803/09/13إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانة 24 عبد الحفيظ ناظر
الرياضيات

02/09/16 12757R)العروي )البلدية

الثانوية التأهيلية المنطقة 

الصناعية
الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: الناضور

عفان

102/09/15إقليم: الناضور 24 امين زينب
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 21553B)بني انصار )البلدية
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الثانوية التأهيلية عبد إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن سينا

المومن الموحدي

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/15 24 بدر أبركان
الرياضيات

02/09/15 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة

عمالة: وجدة - ثا. وادي الذهبإقليم: الناضور الثانوية التأهيلية بني شيكر

أنكاد

806/09/17 22 العفوي توفيق
الرياضيات

06/09/17 04402J)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

ثابت
عمالة: وجدة - ثا. المتنبيإقليم: الناضور

أنكاد

206/09/17 22 بوشنافة فاطمة الزهراء
الرياضيات

06/09/17 04291N)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية طه حسين

عفان

302/09/15إقليم: الناضور 18 الشرقي صالح
الرياضيات

04/09/18 21553B)بني انصار )البلدية

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثم

يعقوب

602/09/16 18 زياني م
الرياضيات

02/09/16 25585Jالوادين

902/09/16إقليم: بركانخالد بن الوليدإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 18 طاهري حمزة
الرياضيات

02/09/16 25307G سيدي سليمان - الشراعة

)البلدية(

الثانوية التأهيلية حسان بن 

ثابت
عمالة: وجدة - ثا. عبد ا كنونإقليم: الناضور

أنكاد

104/09/18 7 الصدوقي م
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 04385R)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية حمان 

الفطواكي
عمالة: وجدة - ثا. عبد المومنإقليم: الناضور

أنكاد

116/09/99 110 عديياطر رشيدة
علوم الحياة 

والرض
16/09/01أقدمية 16 سنة 04400G)وجدة )البلدية

726/07/10إقليم: بركانثانوية السعيدية التأهيليةإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن سينا 64 متوكل إكرام
علوم الحياة 

والرض
02/11/10 26416M)السعيدية )البلدية

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان
الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: الناضور

بولنوار

401/03/11إقليم: خنيفرة 64 العياشي م
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 20932Bأحد بوحسوسن

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
605/09/11إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاءإقليم: الناضور 48 سارة خويدي

علوم الحياة 

والرض
28/09/15 25524Tسيدي الكامل

الثانوية التأهيلية حسان بن 

ثابت
الثانوية التأهيلية المختار إقليم: الناضور

السوسي

205/09/07إقليم: الحوز 39 ازواغ مليكة
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 26581Sأوريكة

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة: وجدة - ثا. السلمإقليم: الناضور

أنكاد

413/11/13 37 الفواس منية
علوم الحياة 

والرض
13/11/13إلتحاق بالزوج 04408R)وجدة )البلدية

506/09/17إقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية زايو 12 بوعميش عزيز
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 04806Y)عين بني مطهر )البلدية

406/09/17إقليم: جرادةثانوية المام علي التأهيليةإقليم: الناضور الثانوية التأهيلية بني شيكر 12 مختاري عبد الرحيم
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26254L)عين بني مطهر )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابيإقليم: الناضور

عين السبع الحي 

510/09/01 116 سكيفة أحمد
العلوم القتصادية 

والتدبير
10/09/01أقدمية 16 سنة 18651X)الحي المي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية المولى إقليم: الناضور

إسماعيل

204/09/02عمالة: مكناس 112 م أكرام
الفيزياء والكيمياء

04/09/02أقدمية 16 سنة 03947P)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية سلوان 

الحساني
الثانوية التأهيلية الباتول إقليم: الناضور

الصبيحي

108/01/07عمالة: سل 58 ايت حدو عبد الرزاق
الفيزياء والكيمياء

26/12/11 25651F)باب المريسة )المقاطعة
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405/09/08إقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيليةإقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت 56 بطاهري عبد الله
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 23475Rأيت بوبيدمان

الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثم

عفان

1001/03/11إقليم: الناضور 16 ميمون أزيرار
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 21553B)بني انصار )البلدية

الثانوية التأهيلية المنطقة 

الصناعية
206/09/17إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: الناضور 12 يوسف الشمس

الفيزياء والكيمياء
نعم 06/09/17 12757R)العروي )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
الثانوية التأهيلية المنطقة إقليم: الناضور

الصناعية

101/01/10إقليم: الناضور 8 عبد العزيز زولغ
الفيزياء والكيمياء

نعمإلتحاق بالزوجة 03/09/18 26253K)سلوان )البلدية

الثانوية العدادية راس 

الماء
الثانوية التأهيلية حمان إقليم: الناضور

الفطواكي

402/09/16إقليم: الناضور 6 بوسيحمد ابراهيم
الفيزياء والكيمياء

نعمإلتحاق بالزوجة 04/09/18 12755N)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية حمان 

الفطواكي
الثانوية العدادية راس إقليم: الناضور

الماء

904/09/18إقليم: الناضور 6 عيساوي عبد الهادي
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 12741Y)رأس الماء )البلدية

216/09/98إقليم: الناضورابن نفيسإقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاض 110 حميد العساتي
التربية السلمية

12/09/01أقدمية 16 سنة 26988I)العروي )البلدية

516/09/89إقليم: بركانالقدسإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 134 بوعبد ا ادريس
التربية البدنية

16/09/94أقدمية 16 سنة 04656K)بركان )البلدية

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان
الثانوية العدادية راس إقليم: الناضور

الماء

207/09/04إقليم: الناضور 66 م طه عطواني
التربية البدنية

07/09/08 12741Y)رأس الماء )البلدية

902/09/15إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدوإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانة 24 المسعودي م
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 04803V)دبدو )البلدية

الثانوية العدادية راس إقليم: الناضور الثانوية التأهيلية بني شيكر

الماء

504/09/18إقليم: الناضور 6 عزيزي ياسين
المعلوميات

04/09/18 12741Y)رأس الماء )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

ثابت
عمالة: الصخيرات مولي علي الشريفإقليم: الناضور

 - تمارة

101/01/10 70 بوحامدي مولي الحسن
الفلسفة

01/01/10 18421X)تمارة )البلدية

201/05/97عمالة: الرباطالميرة لل نزهةعمالة: وجدة - أنكادثا. زينب النفزاوية 136 بلمكي بوشرى
اللغة الفرنسية

01/05/97أقدمية 16 سنة 01117N)أكدال الرياض )المقاطعة

عمالة: وجدة - ثا. القاضي ابن العربيعمالة: وجدة - أنكادثا. السلم

أنكاد

316/09/95 118 حداوي فاطنة
اللغة الفرنسية

27/10/98أقدمية 16 سنة 24106B)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. ابن الهيثمعمالة: وجدة - أنكادثا. زينب النفزاوية

أنكاد

316/09/94 46 م سعبدي
اللغة الفرنسية

نعم 01/09/16 26424W)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. زينب النفزاويةعمالة: وجدة - أنكادثا. ابن الهيثم

أنكاد

205/09/08 44 غليض عائشة
اللغة الفرنسية

نعم 02/09/14 04401H)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المسيرة الخضراءعمالة: وجدة - أنكادثا. ابن زهر

أنكاد

805/09/07 21 المدبوحي الهام
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 04383N)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عمر بن عبد العزيزعمالة: وجدة - أنكادثا. عبد ا كنون

أنكاد

101/05/97 118 بشرى أمين
اللغة النجليزية

16/09/98أقدمية 16 سنة 04398E)وجدة )البلدية
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204/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزاننعمالة: وجدة - أنكادثا. العربي الحسيني 6 معراض بنعلي
الجتماعيات

04/09/18 22742Uايعزانن

304/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الفتحعمالة: وجدة - أنكادثا. معاذ بن جبل 6 مرزاق الشباني
الجتماعيات

نعم 04/09/18 04677H)تاوريرت )البلدية

عمالة: وجدة - ثانوية لمحرشي التأهيليةعمالة: وجدة - أنكادثا. العربي الحسيني

أنكاد

216/09/86 104 ادريس ديدي
الرياضيات

11/09/08 26976W)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. زينب النفزاويةعمالة: وجدة - أنكادثا. السلم

أنكاد

116/09/89 88 الحمري عبد القادر
الرياضيات

02/09/09 04401H)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية أبو بكر عمالة: وجدة - أنكادثا. زيري بن عطية

الصديق

316/09/88إقليم: تطوان 86 ميمون عيادة
الرياضيات

02/09/16 05416L)تطوان )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. زينب النفزاويةعمالة: وجدة - أنكادثا. المتنبي

أنكاد

116/09/94 64 الجبلي عبد القادر
الرياضيات

02/09/14 04401H)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. القاضي ابن العربيعمالة: وجدة - أنكادثا. المسيرة الخضراء

أنكاد

216/09/89 64 عبد اللطيف بحري
الرياضيات

02/09/14 24106B)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المغرب العربيعمالة: وجدة - أنكادثا. المتنبي

أنكاد

324/09/04 64 بورمضان حكيمة
الرياضيات

04/09/13 04404L)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. زينب النفزاويةعمالة: وجدة - أنكادثا. القاضي ابن العربي

أنكاد

316/09/96 60 بوبكري الطيب
الرياضيات

02/09/15 04401H)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. م السادسعمالة: وجدة - أنكادثا. السلم

أنكاد

111/02/03 58 بوبو عبد الرحمان
الرياضيات

02/09/15 04379J)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عمر بن عبد العزيزعمالة: وجدة - أنكادثا. وادي الذهب

أنكاد

316/09/98 56 تختوخ رشيد
الرياضيات

02/09/16 04398E)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المغرب العربيعمالة: وجدة - أنكادثا. المسيرة الخضراء

أنكاد

116/09/85 54 صالحي م
الرياضيات

02/09/14 04404L)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. زيري بن عطيةعمالة: وجدة - أنكادثا. ابن الهيثم

أنكاد

216/09/94 50 طويل العيد
الرياضيات

02/09/16 04399F)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. م السادسعمالة: وجدة - أنكادثا. معاذ بن جبل

أنكاد

316/09/88 50 حسن غالم
الرياضيات

02/09/15 04379J)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا كنونعمالة: وجدة - أنكادثا. ابن زهر

أنكاد

511/02/03 42 بوكلبة عبد الرحمان
الرياضيات

07/09/17 04385R)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المسيرة الخضراءعمالة: وجدة - أنكادثا. المتنبي

أنكاد

806/09/17 22 أحمد بونوة
الرياضيات

06/09/17 04383N)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عمر بن عبد العزيزعمالة: وجدة - أنكادثا. وادي الذهب

أنكاد

316/09/93 148 وفاء شيخ
علوم الحياة 

والرض
16/09/93أقدمية 16 سنة 04398E)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. م عابد الجابريعمالة: وجدة - أنكادثا. العربي الحسيني

أنكاد

216/09/95 56 عبد الرزاق اسباعي
علوم الحياة 

والرض
نعم 01/09/16 25587L)وجدة )البلدية
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عمالة: وجدة - ثا. العربي الحسينيعمالة: وجدة - أنكادثا. م عابد الجابري

أنكاد

102/09/09 24 فدوى بلعاتي
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 21528Z)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المغرب العربيعمالة: وجدة - أنكادثا. م عابد الجابري

أنكاد

416/09/89 112 نزيهة حديد
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 04404L)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المهدي بنبركةعمالة: وجدة - أنكادثا. العربي الحسيني

أنكاد

116/09/86 112 يحي العمري
التربية السلمية

14/10/06أقدمية 12 سنة 04403K)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. سيدي ادريسعمالة: وجدة - أنكادإع. باستور

أنكاد

116/09/89 94 عبد الحليم زايد
التربية السلمية

07/09/05أقدمية 12 سنة 04406N)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عمر بن عبد العزيزعمالة: وجدة - أنكادثا. المغرب العربي

أنكاد

216/09/88 116 عبد الرحمان فراح
المعلوميات

نعمأقدمية 12 سنة 18/09/15 04398E)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المغرب العربيعمالة: وجدة - أنكادثا. عمر بن عبد العزيز

أنكاد

204/02/08 42 كوني علي
المعلوميات

نعم 06/09/17 04404L)وجدة )البلدية

 الثانوية التأهيلية العباس عمالة: وجدة - أنكادثا. المسيرة الخضراء

مفتاح

102/09/09عمالة: سل 58 عادل بوعيون
الفلسفة

20/12/12 01294F)تابريكت )المقاطعة

907/09/05إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجةعمالة: وجدة - أنكادثا. عبد المومن 28 نور الدين أحمين
الفلسفة

02/09/16 26523Dاولد عزوز

عمالة: وجدة - ثا. ابن سيناعمالة: وجدة - أنكادثا. السلم

أنكاد

316/09/93 70 بشرى  جماهري
الترجمة

02/09/10 26423V)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. الشريف الدريسيعمالة: وجدة - أنكادثا. معاذ بن جبل

أنكاد

116/09/85 60 علوش م
الترجمة

02/09/15 04409S)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. سيدي ادريسعمالة: وجدة - أنكادثا. السلم

أنكاد

216/09/88 60 علي      كرزازي
الترجمة

02/09/15 04406N)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
عمالة: وجدة - ثا. المتنبيإقليم: تاوريرت

أنكاد

216/09/96 96 الحسان العوني
اللغة العربية

03/09/13 04291N)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية إقليم: تاوريرت

الخوارزمي

205/09/07إقليم: تاوريرت 34 العوني جمعة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 21991C)العيون سيدي ملوك )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو

الدين اليوبي

502/09/16إقليم: تاوريرت 28 حبيبة  خيموش
اللغة العربية

02/09/16 04678J)تاوريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: تاوريرتبوشطاط

الخوارزمي

116/09/94إقليم: تاوريرت 122 عبد الخالق بوعمامة
اللغة الفرنسية

16/09/00أقدمية 16 سنة 21991C)العيون سيدي ملوك )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: تاوريرتتنزارت

العربي

305/09/03إقليم: تاوريرت 88 احمد عبيدي
اللغة الفرنسية

07/09/05أقدمية 12 سنة 04662S)تاوريرت )البلدية

201/01/10إقليم: بركانالثانوية الفلحيةإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الفتح 54 كريمة شهيد
اللغة الفرنسية

03/09/13 04680L)بركان )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو

الخوارزمي

605/09/03إقليم: تاوريرت 48 مقدم حورية
اللغة الفرنسية

02/09/15 21991C)العيون سيدي ملوك )البلدية
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1002/09/14إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانةإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الفتح 22 اوشن  مليكة
اللغة الفرنسية

07/09/17 12758S)بني انصار )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
عمالة: وجدة - ثا. ابن زهرإقليم: تاوريرت

أنكاد

802/09/16 19 عيوز ايمان
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 25578B)بني درار )البلدية

1202/09/15إقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيليةإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية السعديين 12 خالد قادري
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26247D)جرادة )البلدية

ثانوية الحسن الداخل إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو

التأهيلية

106/09/17إقليم: جرسيف 22 حفيظ مزعاج
اللغة النجليزية

06/09/17 16684J)جرسيف )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
302/09/15إقليم: تازةعلي بن بريإقليم: تاوريرت 21 المشوي فاطمة

اللغة النجليزية
06/09/17إلتحاق بالزوج 16681F)تازة )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الفتح

العربي

1002/09/16إقليم: تاوريرت 18 حميمسة بدر
اللغة النجليزية

02/09/16 04662S)تاوريرت )البلدية

102/09/16إقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيليةإقليم: تاوريرتالثانوية التاهيلية المرينيين 18 رشيد مرزوقي
اللغة النجليزية

02/09/16 25895W)جرسيف )البلدية

ثانوية عبد العزيز مزيان إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو

بلفقيه

102/09/15إقليم: تاوريرت 6 م النصاري
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 27176N)تاوريرت )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. الشريف الدريسيإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الفتح

أنكاد

304/02/08 62 محمودي حنان
الجتماعيات

03/12/10إلتحاق بالزوج 04409S)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. معاذ بن جبلإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الفتح

أنكاد

1125/02/08 58 قروعي خديجة
الجتماعيات

نعم 05/09/11 26554M)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
عمالة: وجدة - ثا. العربي الحسينيإقليم: تاوريرت

أنكاد

420/02/08 42 لعثماني أحمد
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 21528Z)وجدة )البلدية

802/09/16إقليم: جرسيفثانوية المتنبي العداديةإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو 28 الحسن عدال
الجتماعيات

02/09/16 23554Bلمريجة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
عمالة: وجدة - ثا. السلمإقليم: تاوريرت

أنكاد

702/09/10 34 بالخضر   عدنان
الرياضيات

02/09/15 04408R)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
202/09/16إقليم: تازة ابن الياسمينإقليم: تاوريرت 28 منير  السويطة

الرياضيات
02/09/16 16682G)تازة )البلدية

الثانوية التأهيلية ميسور إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الفتح

المختلطة

902/09/16إقليم: بولمان 18 جلولي م
الرياضيات

02/09/16 08052B)ميسور )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتون

الخوارزمي

106/09/17إقليم: تاوريرت 12 غازي م
الرياضيات

06/09/17 21991C)العيون سيدي ملوك )البلدية

106/09/17إقليم: بركانابن سيناإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الفتح 12 حمزة السغروشني
الرياضيات

26/09/17إلتحاق بالزوجة 25805Y)بركان )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
106/09/17إقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيليةإقليم: تاوريرت 12 العايدي م

الرياضيات
06/09/17 25895W)جرسيف )البلدية
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ثانوية عبد العزيز مزيان إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو

بلفقيه

104/09/18إقليم: تاوريرت 6 لبهلول فاطمة الزهراء
الرياضيات

04/09/18 27176N)تاوريرت )البلدية

ثانوية عبد العزيز مزيان إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو

بلفقيه

104/09/18إقليم: تاوريرت 6 ملح إلهام
الرياضيات

04/09/18 27176N)تاوريرت )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. القاضي ابن العربيإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتون

أنكاد

128/09/87 160 عبد ا ووشن
علوم الحياة 

والرض
16/09/90أقدمية 16 سنة 24106B)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
عمالة: وجدة - ثا. المتنبيإقليم: تاوريرت

أنكاد

316/09/89 126 عبد ا  برمضان
علوم الحياة 

والرض
08/02/04أقدمية 16 سنة 04291N)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
501/05/97إقليم: تازةالكنديإقليم: تاوريرت 103 امباركة   عزاوي

علوم الحياة 

والرض
22/10/02إلتحاق بالزوج 24865B)تازة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. ابن الهيثمإقليم: تاوريرتالثانوية التاهيلية المرينيين

أنكاد

226/07/10 32 فهيم   الزناكي
علوم الحياة 

والرض
19/09/18إلتحاق بالزوجة 26424W)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
عمالة: وجدة - ثا. عبد المومنإقليم: تاوريرت

أنكاد

602/09/14 25 بكار امال
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 04400G)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. زيري بن عطيةإقليم: تاوريرتالثانوية التاهيلية المرينيين

أنكاد

602/09/16 18 وفاء علوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 04399F)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. الشريف الدريسيإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتون

أنكاد

1006/09/17 13 فاطمة شكور
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 04409S)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المسيرة الخضراءإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتون

أنكاد

1004/01/08 70 الفتوحي مصطفى
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 04383N)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
102/09/14إقليم: تاوريرتالثانوية التاهيلية المرينيينإقليم: تاوريرت 32 عبد الرحيم كحوشي

الفيزياء والكيمياء
02/09/17 24905V)تاوريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
عمالة: وجدة - ثا. م عابد الجابريإقليم: تاوريرت

أنكاد

126/07/10 54 العلمي حليمة
التربية السلمية

02/11/10إلتحاق بالزوج 25587L)وجدة )البلدية

1002/09/15إقليم: تاوريرتالثانوية التاهيلية المرينيينإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو 25 بوعبدللوي عماد
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 24905V)تاوريرت )البلدية

626/01/17إقليم: بركانثانوية الكندي التأهيليةإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو 28 شنداد زينب
المعلوميات

26/01/17 25982Rمداغ

901/01/10إقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيليةإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الفتح 40 احمد صديقي
الفلسفة

02/09/14إلتحاق بالزوجة 23475Rأيت بوبيدمان

606/09/17إقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيليةإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو 12 حمزة دحوتي
الفلسفة

06/09/17 24681B)بن الطيب )البلدية
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03

الثانوية التأهيلية أحمد بن 

علي باسو
116/09/97عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينةعمالة: مكناس 98 قسو غزلن

اللغة العربية
30/09/10إلتحاق بالزوج 03948R)مكناس )البلدية

211/12/93عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينة 92 نعيمة الحباري
اللغة العربية

نعمأقدمية 12 سنة 17/09/18 21950H)مكناس )البلدية

116/09/92عمالة: الرباطابن رشدعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية تولل 62 الطرنيش لطيفة
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

605/09/08عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينةعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المرجعية 22 نجط فاطمة الزهراء
اللغة العربية

نعم 02/09/16 03948R)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية المولى عمالة: مكناسابن زهر

إسماعيل

316/09/82عمالة: مكناس 152 بوكوراين عياد
اللغة الفرنسية

06/09/00أقدمية 16 سنة 03947P)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية المولى عمالة: مكناسايت احساين المركز

إسماعيل

106/09/00عمالة: مكناس 120 الزويني توفيق
اللغة الفرنسية

06/09/00أقدمية 16 سنة 03947P)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد بن 

علي باسو
116/09/99عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المسيرةعمالة: مكناس 110 بنحداش رحمة

اللغة الفرنسية
22/01/01أقدمية 16 سنة 03951U)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
316/09/96عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينةعمالة: مكناس 104 السرغيني نوال

اللغة الفرنسية
24/10/02إلتحاق بالزوج 03948R)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد بن 

علي باسو
ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناس

أناسي

205/09/07عمالة: مكناس 25 الجامعي ايمان
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناس

أناسي

207/09/04عمالة: مكناس 14 الرزة فدوى
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

الثانوية التأهيلية إبن 

الرومي
ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناس

أناسي

116/09/90عمالة: مكناس 74 بوكرموز امينة
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

316/09/91عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المام عليعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المسيرة 64 الفشتالي هدى
اللغة النجليزية

نعم 02/09/13 03954X)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
207/01/07عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الزيتونعمالة: مكناس 64 دغموسي ليلى

اللغة النجليزية
01/09/10إلتحاق بالزوج 04094Z)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناس

أناسي

105/09/07عمالة: مكناس 46 صباح اوغرميت
اللغة النجليزية

02/09/16 27025Zأيت ولل

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
205/09/03إقليم: تارودانتثأ.المجدعمالة: مكناس 42 يوسف ايت امبارك

اللغة النجليزية
02/09/15 17296Zالكدية البيضاء

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
الثانوية التأهيلية المام عمالة: مكناس

الغزالي

105/09/11عمالة: مكناس 34 عدو فاطمة الزهراء
اللغة النجليزية

01/09/15إلتحاق بالزوج 03950T)مكناس )البلدية

403/09/13عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المسيرةعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المام علي 18 ليلة مونجي
اللغة النجليزية

نعم 02/09/16 03951U)مكناس )البلدية

106/09/06إقليم: مديونةالمختار السوسيعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية أناسي 56 صحيح م
الجتماعيات

02/09/14 25213E)الهراويين )البلدية
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الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
الثانوية التأهيلية المام عمالة: مكناس

الغزالي

102/01/96عمالة: مكناس 114 حسن الصغير
الرياضيات

08/10/99أقدمية 16 سنة 03950T)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي
216/09/92عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية القصبةعمالة: مكناس 80 الرحالي عمرو

الرياضيات
04/09/18 04091W)مكناس )البلدية

206/09/01عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية بدرعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمة 76 اسماء داودي
الرياضيات

13/10/09إلتحاق بالزوج 24761N)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
الثانوية التأهيلية المام عمالة: مكناس

الغزالي

116/09/88عمالة: مكناس 70 عبد العزيز جبار
الرياضيات

02/09/14 03950T)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
الثانوية التأهيلية المولى عمالة: مكناس

إسماعيل

115/10/09عمالة: مكناس 60 دغيمة أسماء
الرياضيات

15/10/09إلتحاق بالزوج 03947P)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو القاسم عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينة

الزياني

128/09/87إقليم: خنيفرة 56 عبد اللوي مولي هاشم
الرياضيات

نعم 09/09/16 11976S)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد بن 

علي باسو
507/09/05عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية إبن الهيثمعمالة: مكناس 54 الكبير عبد الحق

الرياضيات
03/09/13 04093Y)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
الثانوية التأهيلية المام عمالة: مكناس

الغزالي

305/09/08عمالة: مكناس 52 امهاوش ادريس
الرياضيات

03/09/14 03950T)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية عبد عمالة: مكناس

الرحمان بن زيدان

205/09/07عمالة: مكناس 48 الزقاق سيدي م
الرياضيات

03/09/13 04096B)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
906/02/08عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمةعمالة: مكناس 46 امزيل مصطفى

الرياضيات
02/09/16 04089Uعين كرمة-واد الرمان

الثانوية التأهيلية أحمد بن 

علي باسو
405/09/07عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلمعمالة: مكناس 46 سمير زغدور

الرياضيات
03/09/13 25268P)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد بن 

علي باسو
703/09/13عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلمعمالة: مكناس 46 حنان عوينة

الرياضيات
03/09/13 25268P)مكناس )البلدية

202/09/09عمالة: فاسعبد الكريم الداوديعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المنفلوطي 28 رشيد الشريف
الرياضيات

02/09/16 22745X)زواغة )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن الياسمينعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية تولل

الحي الحسني

204/09/12 26 صويني فاطمة الزهراء
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 01685F)الحي الحسني )المقاطعة

116/09/89عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلمعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكندي 24 حسن الملياني
الرياضيات

نعم 06/09/17 25268P)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية ابن عمالة: مكناس

الرومي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

205/09/07 22 العلمي عبد الصمد
الرياضيات

04/09/18 24940H)سيدي البرنوصي )المقاطعة

101/01/10عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكنديعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلم 16 م طالة
الرياضيات

نعم 04/09/18 26772Z)ويسلن )البلدية

الثانوية التأهلية لحسن بن 

م بن مبارك
702/09/10عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكنديعمالة: مكناس 44 حاكمي غزلن

علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 26772Z)ويسلن )البلدية
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الثانوية التأهيلية أحمد بن 

علي باسو
الثانوية التأهيلية نجيب عمالة: مكناس

محفوظ

903/09/13إقليم: القنيطرة 36 محجوبة عظيم
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 26982C)مهدية )البلدية

116/09/97عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية م أجاناعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المرجعية 102 ام كلثوم المي العلوي
الفيزياء والكيمياء

13/09/02أقدمية 16 سنة 25033J)مكناس )البلدية

406/09/00عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الزيتونعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المنفلوطي 82 الزياني عادل
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 04094Z)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
216/09/95عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية بدرعمالة: مكناس 72 الموفيد  حافظ

الفيزياء والكيمياء
02/03/11إلتحاق بالزوجة 24761N)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
416/09/87عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المرجعيةعمالة: مكناس 72 حسنة بوصحابة

الفيزياء والكيمياء
21/10/07إلتحاق بالزوج 21950H)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
102/09/09عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المسيرةعمالة: مكناس 66 الكاركري أنس

الفيزياء والكيمياء
30/03/11 03951U)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية م عمالة: مكناس

المكناسي

416/09/93عمالة: مكناس 60 بازا ادريس
الفيزياء والكيمياء

20/10/09إلتحاق بالزوجة 04092X)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
416/09/93عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية إبن الهيثمعمالة: مكناس 58 احمد النظيفي

الفيزياء والكيمياء
05/09/11 04093Y)مكناس )البلدية

ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية القصبة

أناسي

121/09/04عمالة: مكناس 56 عائشة بوشدور
الفيزياء والكيمياء

16/09/16 27025Zأيت ولل

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
816/09/97عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المنفلوطيعمالة: مكناس 48 السباعي عصام

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 24759L)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية حمان عمالة: مكناسالثانوية العدادية مجاط

الفطواكي

203/09/13عمالة: مكناس 26 أزكاغ سميرة
الفيزياء والكيمياء

05/09/16إلتحاق بالزوج 21490H)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
102/09/09إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدمعمالة: مكناس 22 الحسناوي سميرة

الفيزياء والكيمياء
نعم 06/09/17 11206E)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المام عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكندي

الغزالي

102/02/09عمالة: مكناس 18 كوثر البقالي
الفيزياء والكيمياء

02/09/17إلتحاق بالزوج 03950T)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية أناسي

الرحمان بن زيدان

121/09/87عمالة: مكناس 86 ضرفاوي  عبد العزيز
التربية السلمية

نعمأقدمية 12 سنة 18/09/17 04096B)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد 

الرحمان بن زيدان
105/09/03عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية أناسيعمالة: مكناس 76 عبدلوي بوشرى

التربية السلمية
نعم 01/09/08 26026N)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناس

أناسي

307/09/05عمالة: مكناس 56 بوكيلي نورة
التربية البدنية

05/09/12 27025Zأيت ولل

الثانوية التأهيلية عمر بن عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المرجعية

الخطاب

320/09/02عمالة: مكناس 102 حفيظة العوان
المعلوميات

20/09/02أقدمية 16 سنة 04095A)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية بن عيسى 

الجرواني
الثانوية التأهيلية المام عمالة: مكناس

الغزالي

214/09/04عمالة: مكناس 92 عبد الهادي القروق
المعلوميات

14/09/04إلتحاق بالزوجة 03950T)مكناس )البلدية

51



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية عبد 

الرحمان بن زيدان
702/09/09عمالة: فاسالملعمالة: مكناس 46 شكراد سعاد

المعلوميات
نعم 02/09/15 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

الرحمان بن زيدان
ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناس

أناسي

107/09/05عمالة: مكناس 44 عبد الحق خضراوي
المعلوميات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27025Zأيت ولل

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي
802/09/15عمالة: فاسالمسيرةإقليم: بولمان 25 خديجة البركة

اللغة العربية
02/09/15إلتحاق بالزوج 24321K)جنان الورد )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

يعقوب

513/03/03 103 فاطمة بوطهر
اللغة الفرنسية

13/03/03إلتحاق بالزوج 26246Cعين الشقف

الثانوية التأهيلية مولي 

الحسن
402/09/14إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: بولمان 40 فاطمة لغزال

اللغة الفرنسية
02/09/14 15943D)قرية با م )البلدية

202/09/15إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 34 مريم  بنجلون تويمي
اللغة الفرنسية

02/09/15 15943D)قرية با م )البلدية

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
الثانوية التأهيلية علل إقليم: بولمان

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1802/09/15 34 أمينة وقاف
اللغة الفرنسية

02/09/15 15362X)بني مكادة )المقاطعة

202/09/15إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 34 عصـــــــام  جسوس
اللغة الفرنسية

02/09/15 15943D)قرية با م )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
102/09/14إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: بولمان 30 مريم لبربيش

اللغة الفرنسية
02/09/14إلتحاق بالزوج 25813G)سيدي بنور )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

الحسن
302/09/15عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: بولمان 25 سناء بدرة

اللغة الفرنسية
02/09/15إلتحاق بالزوج 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير
1102/09/15عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: بولمان 24 ليلى زريق

اللغة الفرنسية
02/09/15إلتحاق بالزوج 18445Y)جنان الورد )المقاطعة

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي
الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: بولمان

ابن العربي

102/09/16إقليم: تطوان 18 مريم لمسيح
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 05418N)تطوان )البلدية

102/09/16إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية السعديينإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 18 تاعروصت خولة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 26324M)العيون سيدي ملوك )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

الحسن

216/09/96إقليم: بولمان 16 مصطفى الصغير
اللغة الفرنسية

04/09/18 25894V)ميسور )البلدية

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي
الثانوية التأهيلية م إقليم: بولمان

الخامس

906/09/17عمالة: مكناس 13 حسن بلزرق
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 25269R)ويسلن )البلدية

502/09/10عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية تيشوكت 9 مفيدة جريري
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26566A)زواغة )المقاطعة

302/09/15إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية أبو حنيفة 34 الفزازي الهادي
اللغة النجليزية

02/09/15 02446H)المنزل )البلدية

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
ثانوية طارق بن زياد إقليم: بولمان

التأهيلية

602/09/14إقليم: إفران 30 البشير رحموني
اللغة النجليزية

02/09/14 10790C)ازرو )البلدية
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الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي
1102/09/14عمالة: فاسالمسيرةإقليم: بولمان 30 زكرياء الدريسي

اللغة النجليزية
02/09/14 24321K)جنان الورد )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

يعقوب

1202/09/16 28 طلحة كريمة
اللغة النجليزية

02/09/16 25585Jالوادين

إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

سليمان

502/09/16 28 الحمدوشي فاطمة الؤهراء
اللغة النجليزية

02/09/16 11202A)سيدي سليمان )البلدية

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
ثانوية المنصور الذهبي إقليم: بولمان

التأهيلية

902/09/15إقليم: تاونات 24 طارق الفليح
اللغة النجليزية

02/09/15 15944E)تيسة )البلدية

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
ثانوية سيدي المخفي إقليم: بولمان

التأهيلية

1602/09/15إقليم: إفران 24 يوسف لشقار
اللغة النجليزية

02/09/15 26267Aسيدي المخفي

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: بولمان

أصيل

402/09/14 18 براهمي بلل
اللغة النجليزية

02/09/16 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
602/09/16إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: بولمان 18 رضوان الزعزوعي

اللغة النجليزية
02/09/16 26734Hعين لكداح

الثانوية التأهيلية مولي 

الحسن
106/09/17إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: بولمان 12 نعيمة صديق

اللغة النجليزية
06/09/17إلتحاق بالزوج 02446H)المنزل )البلدية

204/09/18عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر 7 فائز زهير
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية أبو حنيفة

الخطابي

1502/09/14إقليم: شفشاون 30 يوسف لقشوش
الجتماعيات

02/09/14 06420Cباب برد

الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي
802/09/14إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: بولمان 30 مصطفى المنصوري

الجتماعيات
02/09/14 25238Gبني بوفراح

206/09/17إقليم: بولمانالثانوية العدادية بدرإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 12 بوتشكوشت م
الجتماعيات

06/09/17 26841Zالمرس

الثانوية التأهيلية مولي 

الحسن
105/09/08عمالة: فاسالدارسةإقليم: بولمان 54 م ازهار

الرياضيات
02/09/13 02247S)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

الخامس

802/09/16عمالة: مكناس 28 علوي بوعزة
الرياضيات

02/09/16 25269R)ويسلن )البلدية

1002/09/15إقليم: تازة ابن الياسمينإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية تيشوكت 26 أوبوفتال مراد
الرياضيات

06/09/17 16682G)تازة )البلدية

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي
302/09/15عمالة: فاسبنسودةإقليم: بولمان 24 مصطفى شاكر

الرياضيات
02/09/15 02260F)زواغة )المقاطعة

102/09/15عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 24 مستعد عبد الصمد
الرياضيات

02/09/15 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

1102/09/15عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر 24 فارس   م
الرياضيات

02/09/15 18445Y)جنان الورد )المقاطعة
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113/04/17إقليم: تازةسيدي عزوزإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 22 حتيت جمال
الرياضيات

06/09/17 16680E)تازة )البلدية

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
1206/09/17إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيليةإقليم: بولمان 22 محرزي العلوي هاجر

الرياضيات
06/09/17 26550Hبطيط

1106/09/17عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 22 بنسليمان الهام
الرياضيات

06/09/17 18445Y)جنان الورد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الرازي
106/09/17عمالة: فاسالمسيرةإقليم: بولمان 22 دنيا الوكيلي

الرياضيات
06/09/17 24321K)جنان الورد )المقاطعة

102/09/16عمالة: فاسعبد الخالق الطريسإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 18 ام القاسمي
الرياضيات

02/09/16 26077U)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

الحسن
1104/09/18عمالة: فاسالمسيرةإقليم: بولمان 16 الكبيرة حميد ا

الرياضيات
04/09/18 24321K)جنان الورد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

الحسن

106/09/17إقليم: بولمان 12 بطى رضوان
الرياضيات

06/09/17 25894V)ميسور )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

التأهيلية

1006/09/17إقليم: صفرو 12 لوليشكي جواد
الرياضيات

06/09/17 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: بولمان

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1306/09/17 12 عبد الشفيق مجاني
الرياضيات

06/09/17 25981Pلعجاجرة

106/09/17إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: بولمانالثانوية العدادية الفارابي 12 عبد الوافي زكرياء الساخي
الرياضيات

06/09/17 15942C)تاونات )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: بولمان

يعقوب

1404/09/18 6 مصطفى بنموسى
الرياضيات

04/09/18 25585Jالوادين

الثانوية العدادية الشريف إقليم: بولمانالثانوية العدادية بدر

الدريسي

104/09/18إقليم: بولمان 6 اسماعيل لخديم
الرياضيات

04/09/18 08047Wسكورة مداز

 الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية تيشوكت

شوقي

1226/07/10عمالة: سل 64 البوطاهري نادية
علوم الحياة 

والرض
02/12/10 20911D)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر

بولنوار

1305/09/11إقليم: خنيفرة 48 كمال نقاش
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 20932Bأحد بوحسوسن

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية تيشوكت

زياد

1105/09/11إقليم: تطوان 48 سمية الدريسي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 25512Eالحمراء

303/09/13إقليم: جرادةثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 46 بزة الهام
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 04804W)جرادة )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
1203/09/13إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: بولمان 46 جميلة عيساوي

علوم الحياة 

والرض
03/09/13 04679K)العيون سيدي ملوك )البلدية

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الرازي
205/09/11إقليم: إفرانثانوية م الخامس التأهيليةإقليم: بولمان 45 حسن حاميدي

علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوجة 10785X)ازرو )البلدية
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المديرية القليمية 

للتعيين
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير
الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: بولمان

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1202/09/15 34 ايوب الطاهري الجوطي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25981Pلعجاجرة

الثانوية التأهيلية مولي 

الحسن
1102/09/15عمالة: فاسالمسيرةإقليم: بولمان 34 فاطمة ضريف

علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24321K)جنان الورد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

502/09/15 34 سهام  الرمزي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25981Pلعجاجرة

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: بولمان

التأهيلية

1101/03/11إقليم: صفرو 30 بنزكنون عماد
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي
202/09/15عمالة: فاسعبدا كنونإقليم: بولمان 24 جهاد الوكيلي

علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 24725Z)سايس )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الرازي
1002/09/09عمالة: فاسبنسودةإقليم: بولمان 13 بن عدو م

علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي
1105/09/11عمالة: فاسابن باجةإقليم: بولمان 58 عمر العكري

الفيزياء والكيمياء
05/09/11 02069Y)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

الحسن
105/09/11إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: بولمان 48 حسن دراوي

الفيزياء والكيمياء
16/09/13 08053C)أوطاط الحاج )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: بولمان

التأهيلية

902/09/14إقليم: صفرو 40 عبد العزيز السامي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية العسكرية الملكية إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر

الثانية

128/10/13إقليم: إفران 38 اميمة مجريحي
الفيزياء والكيمياء

28/10/13إلتحاق بالزوج 10793F)إفران )البلدية

الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/14 30 هنيدة عبد العزيز
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

الخطاب

102/09/16إقليم: بولمان 28 خلفاوي سعيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 24494Yافريطيسة

302/09/15عمالة: فاسبنسودةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 24 الهند م
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

110/04/17عمالة: فاسالدارسةإقليم: بولمانالثانوية العدادية بدر 18 أشرف كامل
الفيزياء والكيمياء

10/04/17إلتحاق بالزوجة 02247S)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
إقليم: سيدي المهدي بن بركةإقليم: بولمان

سليمان

1702/09/16 28 ياسين مغراوي
التربية السلمية

02/09/16 25988Xأولد حسين

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
1802/09/16إقليم: الخميساتسجلماسةإقليم: بولمان 18 الهللي عبد العالي

التربية السلمية
02/09/16 23003Cأيت اوريبل

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الرازي
404/09/12إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: بولمان 34 رضوان عمراني

التربية البدنية
02/09/15 26753D)الخميسات )البلدية

902/09/15عمالة: فاسالهاشمي الفيلليإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر 34 غانم عماد
التربية البدنية

02/09/15 26813U)زواغة )المقاطعة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي
ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: بولمان

التأهيلية

102/09/15إقليم: صفرو 34 يونس المتطلع
التربية البدنية

02/09/15 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية الثأهيلية ابراهيم بن إقليم: بولمانالثانوية العدادية ابن طفيل

أدهم

202/09/14إقليم: تنغير 30 موحى بوفساس
التربية البدنية

02/09/14 18546H)تنغير )البلدية

الثانوية التأهيلية الوحدة إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

الفريقية

1402/09/15إقليم: شفشاون 24 وائل بن حساين
التربية البدنية

02/09/15 06415Xباب تازة

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية التاهيلية الحي إقليم: بولمان

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1102/09/15 24 ابراهيم العمراني الحسني
التربية البدنية

02/09/15 26968M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير
602/09/15عمالة: فاسبنسودةإقليم: بولمان 24 عصام بشار

التربية البدنية
02/09/15إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

802/09/16إقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية تيشوكت 6 م لعشاري
التربية البدنية

04/09/18 26561Vعين معطوف

902/09/14إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية أبو حنيفة 30 يوسف جديدي
المعلوميات

02/09/14 15943D)قرية با م )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
ثانـويــة عـلل الفـــاسي إقليم: بولمان

الـتـــأهيــلـيـــة

606/09/17إقليم: إفران 12 مروى إسماعيلي علوي
المعلوميات

06/09/17 21882J)إفران )البلدية

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الحاجبثانوية ابن سينا التأهيلية

أناسي

116/09/93عمالة: مكناس 122 أوصابر نجية
اللغة العربية

16/09/97أقدمية 16 سنة 27025Zأيت ولل

812/11/85عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية بدرإقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيلية 106 البخاري م
اللغة العربية

03/09/03أقدمية 16 سنة 24761N)مكناس )البلدية

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية
208/01/07عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية بدرإقليم: الحاجب 74 الصفار بشرى

اللغة العربية
20/05/10إلتحاق بالزوج 24761N)مكناس )البلدية

426/07/10عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينةإقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيلية 56 كينني اسماء
اللغة العربية

20/01/11إلتحاق بالزوج 03948R)مكناس )البلدية

516/09/91عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلمإقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيلية 124 الصباري خليل
اللغة الفرنسية

16/09/99أقدمية 16 سنة 25268P)مكناس )البلدية

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الحاجبثانوية ابن سينا التأهيلية

أناسي

124/10/91عمالة: مكناس 120 سعيد اللبار
اللغة الفرنسية

26/09/09 27025Zأيت ولل

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية
101/10/83عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المرجعيةإقليم: الحاجب 116 خالد لحرش

اللغة الفرنسية
17/10/01أقدمية 16 سنة 21950H)مكناس )البلدية

ثانوية تاوجطات الجديدة 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الحاجب

يوسف

116/09/90عمالة: مكناس 112 بدراوي  ادريسي ابراهيم
اللغة الفرنسية

02/09/15أقدمية 16 سنة 03929V)مكناس )البلدية

405/09/03عمالة: فاسصلح الدين اليوبيإقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيلية 91 صفيرة كريمة
اللغة الفرنسية

19/12/05إلتحاق بالزوج 01966L)أكدال )المقاطعة

817/09/96عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: الحاجبثانوية الثلوج التأهيلية 89 سناء بنعبدا
اللغة الفرنسية

12/09/06إلتحاق بالزوج 04094Z)مكناس )البلدية

56



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيلية

الرحمان بن زيدان

302/09/09عمالة: مكناس 43 غزال اسماء
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 04096B)مكناس )البلدية

ثانوية تاوجطات الجديدة 

التأهيلية
ثانوية ابو بكر الصديق إقليم: الحاجب

التأهيلية

313/02/17إقليم: إفران 18 الحدادي عزيزة
اللغة الفرنسية

نعم 06/09/17 10791Dعين اللوح

101/01/17إقليم: الحاجبثانوية الثلوج التأهيليةإقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيلية 6 أغيلس عزيزة
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24268C)الحاجب )البلدية

الثانوية التأهيلية إبن إقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيلية

الرومي

106/09/06عمالة: مكناس 60 سيف أقشمار
اللغة النجليزية

03/09/13 25034K)مكناس )البلدية

106/09/06إقليم: الحاجبثانوية جحجوح التأهيليةإقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيلية 54 طارق  ومكلول
اللغة النجليزية

03/09/13 26259Sجحجوح

الثانوية التأهيلية م إقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيلية

المكناسي

107/09/05عمالة: مكناس 38 عصام ابوخالد
اللغة النجليزية

02/09/15 04092X)مكناس )البلدية

107/09/05إقليم: الحاجبثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيلية 34 كرم البويسفي
اللغة النجليزية

نعم 02/09/15 04236D)سبع عيون )البلدية

130/11/90إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيليةإقليم: الحاجبثانوية ابن سينا التأهيلية 12 عبد النبي اباحنيني
اللغة النجليزية

نعم 06/09/17 26550Hبطيط

1102/09/15عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيلية 24 علوي امراني عبد العلي
الجتماعيات

نعم 02/09/15 22745X)زواغة )المقاطعة

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الحاجب

يوسف

216/09/88عمالة: مكناس 134 ادريس الرحموني
الرياضيات

16/09/94أقدمية 16 سنة 03929V)مكناس )البلدية

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الحاجب

أناسي

102/02/09عمالة: مكناس 76 احيزون عصام
الرياضيات

20/02/09 27025Zأيت ولل

307/09/05عمالة: فاسعبدا كنونإقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيلية 28 علي واقصو
الرياضيات

02/09/16 24725Z)سايس )المقاطعة

206/09/01عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية م أجاناإقليم: الحاجبثانوية ابن سينا التأهيلية 13 موزون عزيز
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 25033J)مكناس )البلدية

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية
102/09/14إقليم: الحاجبثانوية الثلوج التأهيليةإقليم: الحاجب 6 وفاء لعديدي

الرياضيات
04/09/18إلتحاق بالزوج 24268C)الحاجب )البلدية

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية إبن إقليم: الحاجب

البيطار

128/09/87عمالة: مكناس 96 غاوي حسن
علوم الحياة 

والرض
05/09/03أقدمية 16 سنة 25530Z)مكناس )البلدية

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية
205/09/03عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية القصبةإقليم: الحاجب 84 ارشوق الخمار

الفيزياء والكيمياء
04/10/10 04091W)مكناس )البلدية

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية الكاديمية إقليم: الحاجب

الملكية العسكرية

102/01/91عمالة: مكناس 82 وغل م
الفيزياء والكيمياء

05/09/07أقدمية 12 سنة 18427D)مكناس )البلدية

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية
216/09/99عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية بدرإقليم: الحاجب 61 بوشرى المختاري

الفيزياء والكيمياء
10/07/12إلتحاق بالزوج 24761N)مكناس )البلدية
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ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية
101/03/11إقليم: الحاجبثانوية الثلوج التأهيليةإقليم: الحاجب 31 زولي رشيد

الفيزياء والكيمياء
02/09/16إلتحاق بالزوجة 24268C)الحاجب )البلدية

ثانوية تاوجطات الجديدة 

التأهيلية
228/02/08عمالة: فاسبنسودةإقليم: الحاجب 20 ع العالي مرضي

الفيزياء والكيمياء
02/09/16إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: الحاجبثانوية الثلوج التأهيلية

التأهيلية

101/03/11إقليم: الحاجب 6 المغاري رضوان
الفيزياء والكيمياء

28/07/18إلتحاق بالزوجة 21855E)اكوراي )البلدية

202/09/15إقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيليةإقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيلية 6 فاطمة الزهراء حلواني
الفيزياء والكيمياء

05/09/18إلتحاق بالزوج 04233A)الحاجب )البلدية

1006/09/00عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلمإقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيلية 89 صالحة الهواري
التربية السلمية

29/06/12إلتحاق بالزوج 25268P)مكناس )البلدية

616/09/93عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيلية 47 الفيللي  عبد الله
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 04094Z)مكناس )البلدية

207/10/89عمالة: فاسيوسف بن تاشفينعمالة: فاسابن باجة 134 لحبابي عبد الرفيع
اللغة العربية

23/09/94أقدمية 16 سنة 01981C)أكدال )المقاطعة

128/09/87عمالة: فاسيوسف بن تاشفينعمالة: فاسمولي رشيد 144 كوراري حفيض
اللغة الفرنسية

15/09/94أقدمية 16 سنة 01981C)أكدال )المقاطعة

عمالة: وجدة - ثا. المهدي بنبركةعمالة: فاسابن الثير

أنكاد

416/09/98 114 إلهام اليعقوبي
اللغة الفرنسية

16/09/99أقدمية 16 سنة 04403K)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية يوسف بن عمالة: فاسالثانوية التقنية

تاشفين

305/10/04عمالة: مراكش 100 ايناس بنحدو
اللغة الفرنسية

05/10/04أقدمية 12 سنة 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

605/09/03عمالة: فاسابن الثيرعمالة: فاسابن باجة 68 الوراد إبتسام
اللغة الفرنسية

13/10/08إلتحاق بالزوج 01985G)أكدال )المقاطعة

107/09/04عمالة: فاسعبدا العرويعمالة: فاسقاسم أمين 38 سلوى البقيوي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26078V)زواغة )المقاطعة

116/09/88عمالة: فاسعبدالكريم الرايسعمالة: فاسمولي رشيد 158 سميرة حمامصي
اللغة النجليزية

16/09/88أقدمية 16 سنة 24320J)أكدال )المقاطعة

209/11/91عمالة: فاسيوسف بن تاشفينعمالة: فاسالمام ابن حنبل 156 امينة الوردي
اللغة النجليزية

16/09/01أقدمية 16 سنة 01981C)أكدال )المقاطعة

802/09/09عمالة: فاسالمام ابن حنبلعمالة: فاسطارق بن زياد 51 سمير الرفيق
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01974V)أكدال )المقاطعة

104/09/02عمالة: فاسالرازيعمالة: فاسابن عربي 45 خالد الخضير
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 26569D)أكدال )المقاطعة

202/09/09عمالة: فاسعبدا كنونعمالة: فاسالرازي 42 ادريس  العيادي
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 24725Z)سايس )المقاطعة

106/09/06عمالة: فاسابن خلدونعمالة: فاسعبد الكريم الداودي 32 هشام اجديدو
اللغة النجليزية

02/09/15 02257C)المرينيين )المقاطعة

58



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

405/09/08عمالة: فاسابن عربيعمالة: فاسابن خلدون 27 مجط المهدي
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25310K)زواغة )المقاطعة

403/09/13عمالة: فاسطارق بن زيادعمالة: فاسمولي رشيد 25 الهيتوف شراف
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26566A)زواغة )المقاطعة

502/09/15عمالة: فاسإبن رشدعمالة: فاسعبد ا الشفشاوني 25 بنمنصور   سليمة
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوج 01987J)سايس )المقاطعة

202/09/15عمالة: فاسالقرويينعمالة: فاسالعباس بناني 25 نسرين   الحناش
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوج 02261G)المرينيين )المقاطعة

229/10/93عمالة: فاسعبدا العرويعمالة: فاسمولي رشيد 138 بيكة نعيمة
اللغة السبانية

28/10/93أقدمية 16 سنة 26078V)زواغة )المقاطعة

307/09/05عمالة: فاسأبو القاسم الشابيعمالة: فاسسيدي م بن عبد الرحمان 84 مريم اسماعيلي علوي
اللغة السبانية

07/09/05أقدمية 12 سنة 26812T)زواغة )المقاطعة

518/03/11عمالة: فاسالمير مولي الحسنعمالة: فاسابن عربي 55 الدريسية البو
اللغة السبانية

18/03/11إلتحاق بالزوج 25063S)سايس )المقاطعة

202/09/09عمالة: فاسالمير مولي الحسنعمالة: فاسسيدي احرازم 26 لحلو ميمي لبنى
اللغة اللمانية

02/09/15إلتحاق بالزوج 25063S)سايس )المقاطعة

102/09/10عمالة: فاسالخوارزميعمالة: فاسالعباس بناني 26 فاطمة الزهراء المرنيسي
اللغة اللمانية

06/09/17 22749B)المرينيين )المقاطعة

605/09/07عمالة: فاسالمسيرةعمالة: فاسابن باجة 22 الدمغي يونس
اللغة اللمانية

04/09/18 24321K)جنان الورد )المقاطعة

711/09/00عمالة: فاسالثانوية التقنيةعمالة: فاسأم البنين 42 كريم بلمقدم
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 01988K)سايس )المقاطعة

526/07/10إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيليةعمالة: فاسعبد الكريم الداودي 28 مصطفى النكادي
الجتماعيات

نعم 02/09/16 26550Hبطيط

102/09/15إقليم: تازةالوحدةعمالة: فاسالعباس بناني 22 علل  ابن عيسى
الجتماعيات

نعم 07/09/17 16685K)واد امليل )البلدية

406/09/17عمالة: فاسالملعمالة: فاسابن خلدون 22 م مللي
الجتماعيات

نعم 06/09/17 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

704/09/18إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةعمالة: فاسالمل 6 المرضي أحمد
الجتماعيات

نعم 04/09/18 02446H)المنزل )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد زكي عمالة: فاسبنسودة

العلوي

إقليم: مولي 

يعقوب

116/09/95 136 سمية فيللي انصاري
الرياضيات

16/09/96أقدمية 16 سنة 24311Zعين الشقف

116/09/96عمالة: فاسابن الثيرعمالة: فاسالمسيرة 102 فوزية بام
الرياضيات

30/10/02أقدمية 16 سنة 01985G)أكدال )المقاطعة

106/09/00عمالة: فاسالثانوية التقنيةعمالة: فاسمولي رشيد 90 نادية برحو
الرياضيات

02/09/10 01988K)سايس )المقاطعة
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623/02/08عمالة: فاسمولي سليمانعمالة: فاسعبد ا الشفشاوني 82 ابتسام الدريسي
الرياضيات

23/02/08أقدمية 12 سنة 01980B)أكدال )المقاطعة

330/03/88عمالة: فاسابن الثيرعمالة: فاسعبدا كنون 80 حسيمي عزيز
الرياضيات

01/09/16 01985G)أكدال )المقاطعة

416/09/94عمالة: فاسالرازيعمالة: فاسمولي رشيد 76 محسين الكوهن
الرياضيات

13/10/08 26569D)أكدال )المقاطعة

216/09/95عمالة: فاسالدارسةعمالة: فاسعبد الخالق الطريس 66 نور الدين المنتصير
الرياضيات

02/09/15 02247S)زواغة )المقاطعة

508/01/07عمالة: فاسإبن رشدعمالة: فاسعبد ا الشفشاوني 58 حنوش جهاد
الرياضيات

05/09/11 01987J)سايس )المقاطعة

216/09/87عمالة: فاسالدارسةعمالة: فاسعبدا كنون 52 عبد ا البدوري
الرياضيات

02/09/16 02247S)زواغة )المقاطعة

116/09/97عمالة: فاسعبدا العرويعمالة: فاسأم البنين 49 نعيمة الحدجي
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 26078V)زواغة )المقاطعة

827/11/95عمالة: فاسأم البنينعمالة: فاسالثانوية التقنية 48 حسان لمو
الرياضيات

06/09/17 02066V)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية لسان عمالة: فاسالقرويين

الدين إبن الخطيب

102/09/10عمالة: سل 48 الخضري صفاء
الرياضيات

02/09/14 01295G)تابريكت )المقاطعة

206/04/09عمالة: فاسإبن رشدعمالة: فاسالمسيرة 46 عيساوي فقيه عزالدين
الرياضيات

02/09/14 01987J)سايس )المقاطعة

107/09/05عمالة: فاسابن عربيعمالة: فاسعبدا العروي 42 الفللي عبد الرحيم
الرياضيات

02/09/16 25310K)زواغة )المقاطعة

مولي عبد السلم بن 

مشيش
102/09/10عمالة: فاسعبد الرحيم بوعبيدعمالة: فاس 40 نجاة ايت مبارك

الرياضيات
02/09/14إلتحاق بالزوج 01983E)أكدال )المقاطعة

105/09/07عمالة: فاسعبدا كنونعمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتي 35 يوسف احميمز
الرياضيات

22/09/14إلتحاق بالزوجة 24725Z)سايس )المقاطعة

601/01/10عمالة: فاسعبدا كنونعمالة: فاسالجاحظ 34 الحنبيكي علل
الرياضيات

02/09/15 24725Z)سايس )المقاطعة

402/09/10عمالة: فاسعبدا كنونعمالة: فاسالعباس بناني 34 البكوري سعيد
الرياضيات

02/09/16 24725Z)سايس )المقاطعة

203/09/13عمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتيعمالة: فاسالمسيرة 34 اسماعيل المكاوي
الرياضيات

02/09/16 02104L)زواغة )المقاطعة

102/09/15عمالة: فاسعبد الخالق الطريسعمالة: فاسعبد الكريم الداودي 34 سناء نقري
الرياضيات

02/09/15 26077U)زواغة )المقاطعة

302/09/15عمالة: فاسالدارسةعمالة: فاسابن خلدون 34 زهير الراشدي
الرياضيات

02/09/15 02247S)زواغة )المقاطعة
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102/09/14عمالة: فاسمولي رشيدعمالة: فاسأم البنين 28 الصبان الحسن
الرياضيات

06/09/17 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

713/02/17عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيعمالة: فاسالمل 18 مراد   العزيز
الرياضيات

13/02/17 18445Y)جنان الورد )المقاطعة

121/09/87عمالة: فاسابن الثيرعمالة: فاسالرازي 124 حسبي م
علوم الحياة 

والرض
16/09/99أقدمية 16 سنة 01985G)أكدال )المقاطعة

316/09/97عمالة: فاسعبدا كنونعمالة: فاسابن باجة 78 عمر الويدادي
علوم الحياة 

والرض
16/09/06أقدمية 12 سنة 24725Z)سايس )المقاطعة

116/09/99عمالة: فاسالمير مولي الحسنعمالة: فاسعلل الوديي 36 أمال سنى
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 25063S)سايس )المقاطعة

202/09/09عمالة: فاسابن عربيعمالة: فاسابن باجة 34 حفيان سناء
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25310K)زواغة )المقاطعة

901/03/11إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيليةعمالة: فاسابن باجة 12 جليلة العمري
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 26550Hبطيط

116/09/99عمالة: فاسالثانوية التقنيةعمالة: فاسبنسودة 118 فاطمة احجيج
العلوم القتصادية 

والتدبير
28/09/13أقدمية 16 سنة 01988K)سايس )المقاطعة

107/11/91عمالة: فاسطارق بن زيادعمالة: فاسبدر 154 فؤاد الناجي
الفيزياء والكيمياء

06/09/00أقدمية 16 سنة 26566A)زواغة )المقاطعة

116/09/93عمالة: فاسإبن حزمعمالة: فاسابن خلدون 148 عبد الحق الباسط
الفيزياء والكيمياء

16/09/93أقدمية 16 سنة 01984F)أكدال )المقاطعة

216/09/94عمالة: فاسمولي سليمانعمالة: فاسم السرغيني 134 عبد الرحيم ابن اشعايب
الفيزياء والكيمياء

16/09/94أقدمية 16 سنة 01980B)أكدال )المقاطعة

116/09/92عمالة: فاسيوسف بن تاشفينعمالة: فاسابن خلدون 116 أمينة تاغزوتي
الفيزياء والكيمياء

15/10/01أقدمية 16 سنة 01981C)أكدال )المقاطعة

706/09/00عمالة: فاسطارق بن زيادعمالة: فاسعلل الوديي 76 الحسين مبروك
الفيزياء والكيمياء

07/10/11 26566A)زواغة )المقاطعة

221/02/08عمالة: فاسالرازيعمالة: فاسابن باجة 54 لطرش فريدة
الفيزياء والكيمياء

04/09/12إلتحاق بالزوج 26569D)أكدال )المقاطعة

116/09/96عمالة: فاسعبدا كنونعمالة: فاسطارق بن زياد 49 بديعة المنصوري
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 24725Z)سايس )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م عمالة: فاسالدارسة

الخامس

626/07/10عمالة: مكناس 44 أسماء عنبري
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25269R)ويسلن )البلدية

501/03/11إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيليةعمالة: فاسالهاشمي الفيللي 11 م جناتي ادريسي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26550Hبطيط

الثانوية التأهيلية مولي عمالة: فاسابن باجة

الحسن

203/09/13إقليم: بولمان 7 م رحماوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25894V)ميسور )البلدية
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216/09/88عمالة: فاسابن الثيرعمالة: فاسمولي رشيد 148 محسن متوفق
التربية السلمية

16/09/94أقدمية 16 سنة 01985G)أكدال )المقاطعة

الثانوية التاهيلية الحي عمالة: فاسجابر بن حيان

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/14 30 أسماء المساتي
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26968M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

810/09/01عمالة: فاسعبدا كنونعمالة: فاسالمسيرة 58 عادل الصوابني
التربية البدنية

05/09/11 24725Z)سايس )المقاطعة

102/09/14عمالة: فاسابن عربيعمالة: فاسعبد الكريم الداودي 30 الساخي م
التربية البدنية

نعم 02/09/14 25310K)زواغة )المقاطعة

113/09/01عمالة: فاسعبد الكريم الداوديعمالة: فاسابن عربي 28 احلم خي
التربية البدنية

نعم 02/09/16 22745X)زواغة )المقاطعة

302/09/14إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيليةعمالة: فاسالهاشمي الفيللي 6 جمال الكيحل
التربية البدنية

نعم 04/09/18 02448K)إيموزار كندر )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد عمالة: فاسالمل

الرحمان بن زيدان

113/02/17عمالة: مكناس 28 سكينة اوشيخ
المعلوميات

نعم 13/02/17 04096B)مكناس )البلدية

116/09/99عمالة: فاسيوسف بن تاشفينعمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتي 86 سعيد حملي
الترجمة

02/09/15 01981C)أكدال )المقاطعة

104/09/02عمالة: فاسابن الهيتمعمالة: فاسابن خلدون 28 العيدي  عبد اللطيف
الترجمة

04/09/18 02259E)المرينيين )المقاطعة

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

العدادية
802/09/09إقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيليةإقليم: إفران 70 الحاجي زكية

اللغة العربية
02/09/09 23475Rأيت بوبيدمان

502/09/09إقليم: الحاجبثانوية جحجوح التأهيليةإقليم: إفرانثانوية الفارابي العدادية 70 زهرة مالكي
اللغة العربية

02/09/09 26259Sجحجوح

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
516/09/98عمالة: الميةالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: إفران 93 شادية الفكيكي

اللغة الفرنسية
17/02/06إلتحاق بالزوج 25582F)المية )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: إفرانم م توفصطلت المركزية

الخوارزمي

306/09/00عمالة: مكناس 86 وسغير م
اللغة الفرنسية

22/10/09 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

ثانوية طارق بن زياد إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيلية

التأهيلية

102/09/14إقليم: إفران 21 مصطفى عبيدي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 10790C)ازرو )البلدية

ثانوية ابو بكر الصديق 

التأهيلية
ثانوية تاوجطات الجديدة إقليم: إفران

التأهيلية

808/09/16إقليم: الحاجب 16 خديجة الصرصاري
اللغة الفرنسية

نعم 04/09/18 26552K)عين تاوجطات )البلدية

123/09/04إقليم: إفرانثانوية ميشليفن التاهيليةإقليم: إفران  ثانوية الطلس العدادية 88 عزيز بوحاس
اللغة النجليزية

05/09/07أقدمية 12 سنة 25259E)ازرو )البلدية

107/09/04إقليم: إفرانثانوية ميشليفن التاهيليةإقليم: إفرانثانوية م الخامس التأهيلية 48 حداوي م
اللغة النجليزية

03/09/13 25259E)ازرو )البلدية

403/09/13إقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيليةإقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيلية 38 قرقاش نهاد
اللغة النجليزية

02/09/15 04233A)الحاجب )البلدية
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الثانوية العسكرية الملكية إقليم: إفرانثانوية ميشليفن التاهيلية

الثانية

101/01/10إقليم: إفران 36 وداد   جدع
اللغة النجليزية

03/09/13 10793F)إفران )البلدية

103/09/13عمالة: فاسإبن رشدإقليم: إفرانثانوية ميشليفن التاهيلية 36 غيتة المسكي
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01987J)سايس )المقاطعة

ثانوية ابو بكر الصديق 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية م إقليم: إفران

الخامس

103/09/13عمالة: مكناس 34 الزينبي عبد الكريم
اللغة النجليزية

02/09/15 25269R)ويسلن )البلدية

ثانوية سيدي المخفي 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: إفران

زياد

402/09/16عمالة: مكناس 18 المهور فاطمة
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 03952V)مكناس )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: إفرانثانوية الوحدة العدادية

التأهيلية

107/09/04إقليم: إفران 90 م الهري
الرياضيات

07/09/04أقدمية 12 سنة 10790C)ازرو )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: إفرانثانوية م الخامس التأهيلية

التأهيلية

116/09/95إقليم: إفران 88 محمـد ســاعــود
الرياضيات

30/09/15 10790C)ازرو )البلدية

101/01/10إقليم: إفرانثانوية ميشليفن التاهيليةإقليم: إفرانثانوية م الخامس التأهيلية 36 إدريس تبيبيش
الرياضيات

02/09/13 25259E)ازرو )البلدية

الثانوية العسكرية الملكية 

الثانية
إقليم: مولي الثانوية التأهيلية البساتينإقليم: إفران

يعقوب

507/09/05 94 أمال  الطاروق
علوم الحياة 

والرض
07/09/05أقدمية 12 سنة 25980Nعين الشقف

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصورإقليم: إفرانثانوية م الخامس التأهيلية

 - تمارة

326/07/10 48 فــوزيــة مكـمـــات
علوم الحياة 

والرض
29/09/15إلتحاق بالزوج 25467F)الهرهورة )البلدية

الثانوية العسكرية الملكية 

الثانية
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: إفران

الطيب العلوي

604/09/12عمالة: سل 26 فوزية الوزاني
الفيزياء والكيمياء

23/09/16إلتحاق بالزوج 01291C)بطانة )المقاطعة

ثانوية ابو بكر الصديق 

التأهيلية
ثانوية طارق بن زياد إقليم: إفران

التأهيلية

1026/07/10إقليم: إفران 38 تهتاه عمر
التربية السلمية

02/09/13إلتحاق بالزوجة 10790C)ازرو )البلدية

ثانـويــة عـلل الفـــاسي 

الـتـــأهيــلـيـــة
الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: إفران

الخضراء

105/09/03عمالة: مراكش 94 يوســف مـهــريـــش
المعلوميات

08/09/05أقدمية 12 سنة 27077F)المنارة )المقاطعة

ثانوية أبو سالم العياشي 

التأهيلية
113/11/92عمالة: فاسمولي سليمانإقليم: صفرو 130 صباح   حنافي

اللغة العربية
16/09/95أقدمية 16 سنة 01980B)أكدال )المقاطعة

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
ثانوية عمرو بن العاص إقليم: صفرو

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

722/10/90 62 عبد ا الرحيلي
اللغة العربية

02/09/14 27101G)اكادير )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
102/09/09عمالة: الرباط ابراهيم الرودانيإقليم: صفرو 40 بوعياد وصال

اللغة العربية
02/09/14إلتحاق بالزوج 01135H)اليوسفية )المقاطعة

706/04/09عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية 38 مرية تازي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26812T)زواغة )المقاطعة

ثانوية الميرة للة سلمى 

التأهيلية
905/02/09عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية توللإقليم: صفرو 12 الرفيق م

اللغة العربية
06/09/17إلتحاق بالزوجة 25531A)تولل )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
ثانوية سيدي لحسن اليوسي إقليم: صفرو

التأهيلية

408/10/90إقليم: صفرو 106 عبد القادر دريوش
اللغة الفرنسية

05/09/03أقدمية 16 سنة 02445G)صفرو )البلدية

63



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

1016/09/99عمالة: فاسابن باجةإقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية 70 نسرين اسليطني
اللغة الفرنسية

22/09/10 02069Y)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية م بن عبد الكريم 

الخطابي التأهيلية
112/12/01إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: صفرو 46 حورية المنصوري

اللغة الفرنسية
02/09/15 26983D)القنيطرة )البلدية

416/09/97عمالة: فاسابن عربيإقليم: صفروثانوية م القري التأهيلية 32 عادل معروفي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25310K)زواغة )المقاطعة

ثانوية سيدي لحسن اليوسي 

التأهيلية
1003/09/13عمالة: فاسالملإقليم: صفرو 13 خربوش فاطمة الزهراء

اللغة الفرنسية
06/09/17إلتحاق بالزوج 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
405/09/11عمالة: فاسعبدا كنونإقليم: صفرو 40 غيتة البرابري

اللغة النجليزية
03/09/13إلتحاق بالزوج 24725Z)سايس )المقاطعة

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
206/04/09عمالة: فاسسيدي احرازمإقليم: صفرو 31 الرحـــماوي عبــد الحـــق

اللغة النجليزية
02/09/14إلتحاق بالزوجة 26567Bسيدي حرازم

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية

الخطيب

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/15 24 الجوهري سعاد
اللغة النجليزية

02/09/15 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبو العباس إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية

السبتي

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/15 24 هند بكان
اللغة النجليزية

02/09/15 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

301/01/12عمالة: فاسابن خلدونإقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية 18 نهاد منصوري
الجتماعيات

نعمإلتحاق بالزوج 02/09/16 02257C)المرينيين )المقاطعة

316/09/89عمالة: فاسصلح الدين اليوبيإقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية 76 فارسي ادريس
الرياضيات

05/09/08 01966L)أكدال )المقاطعة

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
702/09/14عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: صفرو 40 عزيزة الباردي

الرياضيات
02/09/14 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
102/09/15عمالة: فاسعبد الخالق الطريسإقليم: صفرو 30 يوسف السقاي

الرياضيات
07/09/17 26077U)زواغة )المقاطعة

101/01/10عمالة: فاسبنسودةإقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية 18 م ابن عبو
الرياضيات

01/09/16 02260F)زواغة )المقاطعة

ثانوية أبو سالم العياشي 

التأهيلية
102/09/15عمالة: فاسيوسف بن تاشفينإقليم: صفرو 17 جمال السايح

الرياضيات
06/09/17إلتحاق بالزوجة 01981C)أكدال )المقاطعة

ثانوية سيدي لحسن اليوسي 

التأهيلية
ثانوية طارق بن زياد إقليم: صفرو

التأهيلية

102/09/09إقليم: صفرو 16 أحمد السايح
الرياضيات

04/09/18 02451Nراس تابودة

الثانوية التأهيلية م إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية

الخامس

802/09/15إقليم: خنيفرة 16 الداعلي حسن
الرياضيات

04/09/18 11977T)خنيفرة )البلدية

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
116/09/93عمالة: فاسابن سيناإقليم: صفرو 148 م القدام

علوم الحياة 

والرض
16/09/93أقدمية 16 سنة 22679A)سايس )المقاطعة

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
801/03/11عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: صفرو 38 القلوبي  مراد

علوم الحياة 

والرض
02/09/15 22745X)زواغة )المقاطعة
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516/09/97عمالة: فاسمولي سليمانإقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية 114 انفيسي عبد الحميد
الفيزياء والكيمياء

15/09/99أقدمية 16 سنة 01980B)أكدال )المقاطعة

105/09/11إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية 46 ا زداد عبد الله
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 08053C)أوطاط الحاج )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: صفرو

 - تمارة

1205/09/11 46 هند البكوري
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 01397T)عين العودة )البلدية

ثانوية فاطمة الفهرية 

العدادية
الثانوية التأهيلية إبن إقليم: صفرو

البيطار

203/09/13عمالة: مكناس 36 رياض أسماء
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 25530Z)مكناس )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: صفرو

زياد

116/02/09عمالة: مكناس 25 فتيحة أعسري
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 03952V)مكناس )البلدية

ثانوية ابن الياسمين 

العدادية
ثانوية م بن عبد الكريم إقليم: صفرو

الخطابي التأهيلية

130/06/12إقليم: صفرو 24 خديجة أرمل
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 25866P)صفرو )البلدية

ثانوية م بن عبد الكريم إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية

الخطابي التأهيلية

101/03/11إقليم: صفرو 20 زهير الخلفي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 25866P)صفرو )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
1102/09/10عمالة: فاسالمسيرةإقليم: صفرو 14 مشمش بوعزة

الفيزياء والكيمياء
06/09/17إلتحاق بالزوجة 24321K)جنان الورد )المقاطعة

201/03/11عمالة: فاسبنسودةإقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية 7 رشيد ديدي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

ثانوية أبو سالم العياشي 

التأهيلية
102/12/93عمالة: فاسابن عربيإقليم: صفرو 148 مريم بلعيدي

التربية السلمية
02/12/93أقدمية 16 سنة 25310K)زواغة )المقاطعة

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
716/09/88عمالة: فاسالدارسةإقليم: صفرو 118 بشرى  البلج

التربية البدنية
16/09/98أقدمية 16 سنة 02247S)زواغة )المقاطعة

402/09/14عمالة: فاسالهاشمي الفيلليإقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية 30 صقلي عدوي عبد العزيز
التربية البدنية

نعم 02/09/14 26813U)زواغة )المقاطعة

الثانوية العسكرية الملكية إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية

الثانية

121/09/04إقليم: إفران 49 حبيبي يوسف
المعلوميات

05/09/11إلتحاق بالزوجة 10793F)إفران )البلدية

216/09/96عمالة: فاسعبد الرحيم بوعبيدإقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ 128 عبدالحليم الشرقي
اللغة العربية

16/09/99أقدمية 16 سنة 01983E)أكدال )المقاطعة

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية
ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: تاونات

التأهيلية

616/09/97إقليم: صفرو 120 عبد اللطيف بن يخلف
اللغة العربية

06/09/00أقدمية 16 سنة 02452Pعين الشكاك

الثانوية التأهيلية المولى إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية

إسماعيل

116/09/91عمالة: مكناس 116 نورالدين بن موينة
اللغة العربية

10/09/01أقدمية 16 سنة 03947P)مكناس )البلدية

116/09/91عمالة: فاسعبدا العرويإقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيلية 116 عبدالعالي البوخصيمي
اللغة العربية

16/09/01أقدمية 16 سنة 26078V)زواغة )المقاطعة

704/09/02عمالة: فاسإبن حزمإقليم: تاوناتثانوية المسيرة العدادية 108 رضوان الصالحي
اللغة العربية

04/09/03أقدمية 16 سنة 01984F)أكدال )المقاطعة
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319/03/03عمالة: فاسالدارسةإقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيلية 102 سعاد القسمي
اللغة العربية

19/03/03أقدمية 16 سنة 02247S)زواغة )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: تاونات

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

306/09/01 98 م جبار
اللغة العربية

09/10/09 25981Pلعجاجرة

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
916/09/97إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيليةإقليم: تاونات 96 الحسن الفقير

اللغة العربية
05/09/08 02448K)إيموزار كندر )البلدية

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية
ثانوية عثمان بن عفان إقليم: تاونات

التأهيلية

126/07/10إقليم: تاونات 55 جبوري فاطمة الزهراء
اللغة العربية

02/09/10إلتحاق بالزوج 26417N)تاونات )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
605/09/07عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: تاونات 48 العمراني عبد الكريم

اللغة العربية
05/09/11إلتحاق بالزوجة 26812T)زواغة )المقاطعة

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
1203/09/13إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيوإقليم: تاونات 36 عبد ا صدوكي

اللغة العربية
03/09/13 25254Zاملشيل

ثانوية عثمان بن عفان 

التأهيلية
103/09/13إقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيليةإقليم: تاونات 34 الغزاز بهيجة

اللغة العربية
02/09/15إلتحاق بالزوج 22681Cعين مديونة

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيلية

يعقوب

1204/09/18 9 لبنى لوزاري
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25585Jالوادين

216/09/93عمالة: فاسالدارسةإقليم: تاوناتثانوية القدس العدادية 148 حميد عمار
اللغة الفرنسية

16/09/93أقدمية 16 سنة 02247S)زواغة )المقاطعة

106/09/00عمالة: فاسعبدا كنونإقليم: تاوناتم/م  أسمل 120 رشيدة الوردي
اللغة الفرنسية

06/09/00أقدمية 16 سنة 24725Z)سايس )المقاطعة

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية
216/09/99عمالة: فاسعبدالكريم الرايسإقليم: تاونات 116 سهام ناجم

اللغة الفرنسية
06/09/01أقدمية 16 سنة 24320J)أكدال )المقاطعة

106/09/00عمالة: فاسعبد الرحيم بوعبيدإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 116 عبد العلي الدهم
اللغة الفرنسية

06/09/01أقدمية 16 سنة 26564Y)سايس )المقاطعة

116/09/92عمالة: فاسعبدالكريم الرايسإقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 102 مصطفى اسماعيلي
اللغة الفرنسية

04/09/02أقدمية 16 سنة 24320J)أكدال )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
406/09/00عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: تاونات 98 عادل بوزيان

اللغة الفرنسية
05/09/11 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية تاوجطات الجديدة إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلة

التأهيلية

705/09/03إقليم: الحاجب 90 فاطمة الزهراء الكركوري
اللغة الفرنسية

27/09/11 26552K)عين تاوجطات )البلدية

205/09/07عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيلية 82 بوفايدة الدسولي رجاء
اللغة الفرنسية

05/09/07أقدمية 12 سنة 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية ابو الشتاء الصنهاجي 

العدادية
905/09/07عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: تاونات 82 مزهار أسية

اللغة الفرنسية
05/09/07أقدمية 12 سنة 26566A)زواغة )المقاطعة

1016/09/96إقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلة 80 بلحاج   احميدة
اللغة الفرنسية

02/09/09 26970Pتادرت
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205/09/03عمالة: فاسالملإقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيلية 78 علوي مدغري سعاد
اللغة الفرنسية

05/09/11 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
305/09/07عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: تاونات 60 حمزة علمي شنتوفي

اللغة الفرنسية
02/09/16 26812T)زواغة )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيلية

التأهيلية

101/01/10إقليم: تاونات 60 العللي ماجدة
اللغة الفرنسية

01/01/10إلتحاق بالزوج 15944E)تيسة )البلدية

1116/09/89عمالة: فاسالهاشمي الفيلليإقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيلية 54 يوسف بن اجبارة
اللغة الفرنسية

02/09/15 26813U)زواغة )المقاطعة

1105/09/08عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية 50 جميلة فوزي
اللغة الفرنسية

02/09/16 26812T)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيلية

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1202/09/09 46 م الزيبر
اللغة الفرنسية

03/09/13 25981Pلعجاجرة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيلية

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1018/09/09 46 نواح رشيد
اللغة الفرنسية

03/09/13 25981Pلعجاجرة

الثانوية التأهيلية مولي م إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلة

بن عبدا

129/10/13إقليم: العرائش 46 محرزي علوي سكينة
اللغة الفرنسية

29/10/13 05989J)العرائش )البلدية

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيلية

يعقوب

127/01/10 37 الحراشي دليلة
اللغة الفرنسية

02/09/13إلتحاق بالزوج 25585Jالوادين

502/09/15إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: تاوناتثا م السادس التأهيلية 34 شيماء الضني
اللغة الفرنسية

02/09/15 23921Aأولد داود

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
202/09/09إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: تاونات 32 البوراشدي اشرف

اللغة الفرنسية
02/10/15 15943D)قرية با م )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
107/09/04عمالة: فاسابن عربيإقليم: تاونات 24 سناء راشدي

اللغة الفرنسية
02/09/15إلتحاق بالزوج 25310K)زواغة )المقاطعة

402/09/09عمالة: فاسأم البنينإقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلة 24 مجاهد عمر
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 02066V)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيلية

الحنصالي

1405/09/11إقليم: بنسليمان 24 الورطاطي سعيد
اللغة الفرنسية

02/09/15 27198Mفضالت

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية
الثانوية التأهيلية لسان إقليم: تاونات

الدين إبن الخطيب

203/09/13عمالة: سل 24 نعيمة السوسي المغفول
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 01295G)تابريكت )المقاطعة

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
102/09/15عمالة: الرباط مولي يوسفإقليم: تاونات 24 كريمة مقران

اللغة الفرنسية
02/09/15إلتحاق بالزوج 01121T)حسان )المقاطعة

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تاونات

التأهيلية

102/09/16إقليم: تاونات 18 صنهاجي حسوني بشرى
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 15944E)تيسة )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
802/09/16إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: تاونات 16 كعواش آسية

اللغة الفرنسية
04/09/18 08053C)أوطاط الحاج )البلدية
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ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
 الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: تاونات

الموصلي

601/01/17عمالة: سل 16 زكرياء لكحل
اللغة الفرنسية

04/09/18 25859G)تابريكت )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية البساتينإقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيلية

يعقوب

204/09/18 8 نعيمة خلفي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25980Nعين الشقف

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
105/09/11إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: تاونات 7 نجيب الجبوري

اللغة الفرنسية
04/09/18إلتحاق بالزوجة 26734Hعين لكداح

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيلية

التأهيلية

1102/09/16إقليم: صفرو 6 بهية فوزي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 02450M)رباط الخير )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
103/09/13عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: تاونات 46 يسير الزرق

اللغة النجليزية
02/09/15 22745X)زواغة )المقاطعة

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
1002/09/16إقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيليةإقليم: تاونات 28 ماجدة الزمي الحسني

اللغة النجليزية
02/09/16 23475Rأيت بوبيدمان

الثانوية التأهيلية علل إقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيلية

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/15 24 لمريحي  نوال
اللغة النجليزية

02/09/15 15362X)بني مكادة )المقاطعة

102/09/16إقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيلية 18 القبيلي سكينة
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04234B)عين تاوجطات )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
الثانوية الفلحية عين إقليم: تاونات

تاوجطات

802/09/16إقليم: الحاجب 18 اعزيزيين فاطمة الزهراء
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04235C)عين تاوجطات )البلدية

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
402/09/16إقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيليةإقليم: تاونات 18 نور الدين المكاوي

اللغة النجليزية
02/09/16 21797Sعين عائشة

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
206/09/17إقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيليةإقليم: تاونات 12 رشيد اسليوات

اللغة النجليزية
06/09/17 22681Cعين مديونة

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
ثانوية المام الشطيبي إقليم: تاونات

التأهيلية

504/09/18إقليم: تاونات 6 كوثر الغوان
اللغة النجليزية

04/09/18 15946G)غفساي )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
604/09/18إقليم: تاوناتثانوية خللفة العداديةإقليم: تاونات 6 سوكينة العيادي

اللغة النجليزية
04/09/18 22682Dاخللفة

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: تاونات

التأهيلية

104/09/18إقليم: تاونات 6 كمال بربارة
اللغة النجليزية

04/09/18 18530R)طهر السوق )البلدية

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
204/09/18إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيليةإقليم: تاونات 6 سهام دعموش

اللغة النجليزية
04/09/18إلتحاق بالزوج 15948Jاورتزاغ

304/09/18إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيلية 6 الغريب سهام
اللغة النجليزية

04/09/18 15948Jاورتزاغ

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
405/09/03عمالة: فاسأم البنينإقليم: تاونات 66 محسن اعميمري

الجتماعيات
21/09/18إلتحاق بالزوجة 02066V)فاس المدينة )المقاطعة

601/03/11إقليم: الخميساتالباروديإقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيلية 44 الحياني مرشد  عز الدين
الجتماعيات

02/09/15 18692Sخميس سيدي يحيى
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
805/09/11إقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيليةإقليم: تاونات 36 خالد البوكيلي

الجتماعيات
نعم 04/09/18 21797Sعين عائشة

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيلية

التأهيلية

603/09/13إقليم: تاونات 28 بوعبيد جواد
الجتماعيات

نعم 02/09/16 15944E)تيسة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيلية

الهادي بوطالب

1602/09/16عمالة: سل 28 امحرزي م
الجتماعيات

02/09/16 27082L)العيايدة )المقاطعة

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
إقليم: مولي الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: تاونات

يعقوب

401/03/11 25 هشام شعايبي
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26246Cعين الشقف

806/09/17إقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلة 14 الحرشي عبد الغني
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 23475Rأيت بوبيدمان

1102/09/16إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيلية 6 عصام دركال
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 24104Zبني افتح

501/01/17إقليم: جرسيفثانوية بوسكور العداديةإقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيلية 6 كمال الحريشي
الجتماعيات

04/09/18 16668Sمزكيتام

104/09/18إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيلية 6 الوزاني الشاهدي خديجة
الجتماعيات

نعم 04/09/18 15942C)تاونات )البلدية

104/09/18إقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيليةإقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 6 م العرفاوي
الجتماعيات

نعم 22/10/18 22681Cعين مديونة

116/09/98إقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 100 م العروصي
الرياضيات

07/09/04أقدمية 12 سنة 24887A)تاونات )البلدية

206/09/00عمالة: فاسالرازيإقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلة 92 عبد العزيز علوي
الرياضيات

03/09/13 26569D)أكدال )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حمان إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلة

الفطواكي

308/01/07عمالة: مكناس 64 المطيع امال
الرياضيات

02/09/10 21490H)مكناس )البلدية

305/09/11عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المسيرةإقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيلية 58 خواخي موسى
الرياضيات

05/09/11 03951U)مكناس )البلدية

ثانوية سيدي لحسن اليوسي إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيلية

التأهيلية

102/09/14إقليم: صفرو 30 هداري ياسين
الرياضيات

02/09/14 02445G)صفرو )البلدية

ثانوية عثمان بن عفان 

التأهيلية
ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تاونات

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1002/09/15 30 موسى أيت احساين
الرياضيات

06/09/17 26509N)المضيق )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
605/09/11عمالة: فاسالملإقليم: تاونات 28  عزيز فليو

الرياضيات
02/09/16 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيلية

أصيل

403/09/13 28 احمد الندلسي
الرياضيات

02/09/16 26577M)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية عثمان بن عفان 

التأهيلية
ثانوية سيدي لحسن اليوسي إقليم: تاونات

التأهيلية

402/09/15إقليم: صفرو 28 عماد دويري
الرياضيات

04/09/18 02445G)صفرو )البلدية
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ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: تاونات

أناسي

202/09/16عمالة: مكناس 28 عبد الرزاق ايت واحي
الرياضيات

02/09/16 27025Zأيت ولل

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: تاونات

التأهيلية

902/09/16إقليم: الحاجب 28 سلمة عبد الله
الرياضيات

02/09/16 21855E)اكوراي )البلدية

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
902/09/16عمالة: فاسعبد الخالق الطريسإقليم: تاونات 28 المواج فاطمة الزهراء

الرياضيات
02/09/16 26077U)زواغة )المقاطعة

ثانوية عثمان بن عفان 

التأهيلية
913/02/17إقليم: تازةالكنديإقليم: تاونات 28 السايح زكرياء

الرياضيات
13/02/17 24865B)تازة )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد زكي إقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيلية

العلوي

إقليم: مولي 

يعقوب

502/09/14 26 م الهاشمي علوي
الرياضيات

02/09/16 24311Zعين الشقف

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية إقليم: تاونات

الخوارزمي

1002/09/16عمالة: مكناس 24 حمزة لغريسي
الرياضيات

04/09/18 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
ثانوية المام البخاري إقليم: تاونات

التأهيلية

706/09/17إقليم: تاونات 22 مساوي شفيق
الرياضيات

06/09/17 26733Gامكانسة

106/09/17عمالة: فاسالمسيرةإقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيلية 22 امين الرحماني
الرياضيات

06/09/17 24321K)جنان الورد )المقاطعة

ثانوية عثمان بن عفان إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيلية

التأهيلية

101/03/11إقليم: تاونات 18 الحليلي فوزية
الرياضيات

06/09/17 26417N)تاونات )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
303/09/13عمالة: فاسأم البنينإقليم: تاونات 18 رضوان الغريب

الرياضيات
02/09/16 02066V)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية
102/09/16عمالة: فاسبنسودةإقليم: تاونات 18 عبد الكبير الريفي

الرياضيات
02/09/16 02260F)زواغة )المقاطعة

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية
102/09/16عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: تاونات 18 عماد الصميعي

الرياضيات
02/09/16 26812T)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية

يوسف

313/02/17عمالة: مكناس 18 عادل الدريسي البوزيدي
الرياضيات

13/02/17إلتحاق بالزوجة 03929V)مكناس )البلدية

913/02/17عمالة: فاسالملإقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 18 ميلود بوطريف
الرياضيات

13/02/17 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

113/02/17عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية 18 عبد الكريم القاسمي
الرياضيات

13/02/17 18445Y)جنان الورد )المقاطعة

204/09/18عمالة: فاسالعباس بنانيإقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيلية 16 شهيد م
الرياضيات

01/10/18 02060N)جنان الورد )المقاطعة

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية
102/09/15إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: تاونات 12 م عللي

الرياضيات
07/09/17 15943D)قرية با م )البلدية

ثانوية عثمان بن عفان إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية

التأهيلية

206/09/17إقليم: تاونات 12 البكوري وديعة
الرياضيات

06/09/17 26417N)تاونات )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

106/09/17إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيلية 12 مريم وكرو
الرياضيات

06/09/17 15942C)تاونات )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
502/09/16عمالة: فاسيوسف بن تاشفينإقليم: تاونات 6 المامون عبد الفتاح

الرياضيات
04/09/18إلتحاق بالزوجة 01981C)أكدال )المقاطعة

904/09/18إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيلية 6 شبحى الحسن
الرياضيات

04/09/18 15942C)تاونات )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: تاونات

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1204/09/18 6 خالد مجاهد
الرياضيات

04/09/18 25981Pلعجاجرة

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
104/09/18إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيليةإقليم: تاونات 6 عمر زراولة

الرياضيات
04/09/18 15948Jاورتزاغ

الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيلية

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1204/09/18 6 ياسين بوقوق
الرياضيات

01/10/18 25981Pلعجاجرة

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
904/09/18إقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيليةإقليم: تاونات 6 ياسر السماعيلي

الرياضيات
04/09/18 22681Cعين مديونة

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
504/09/18إقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيليةإقليم: تاونات 6 عادل صدوق

الرياضيات
04/09/18 21797Sعين عائشة

502/09/10عمالة: فاسعبد الخالق الطريسإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 64 فاطمة العلمي
علوم الحياة 

والرض
26/10/10 26077U)زواغة )المقاطعة

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية
الثانوية التاهيلية الحي إقليم: تاونات

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

702/09/09 54 ساعي م
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 26968M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

505/09/08عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 46 عمراني حسني عبد النور
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26812T)زواغة )المقاطعة

102/09/09إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيلية 46 شفيق طلحة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 15942C)تاونات )البلدية

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
605/09/11عمالة: فاسبنسودةإقليم: تاونات 46 السديد سعيد

علوم الحياة 

والرض
02/09/14 02260F)زواغة )المقاطعة

601/01/12عمالة: فاسالهاشمي الفيلليإقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيلية 46 م بن جدي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26813U)زواغة )المقاطعة

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
206/02/08عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: تاونات 37 صداوي لمياء

علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 26566A)زواغة )المقاطعة

902/09/09عمالة: فاسابن عربيإقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيلية 34 عبد الخالق بلخيري
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25310K)زواغة )المقاطعة

1202/09/14عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هانيإقليم: تاوناتثانوية فناسة العدادية 30 م بلعسري
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 23793L)العيايدة )المقاطعة

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية
1103/09/13إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: تاونات 28 محجوبة الرواس

علوم الحياة 

والرض
02/09/16 24104Zبني افتح

71



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 
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ثانوية سيدي المخفي 

العدادية
إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: تاونات

يعقوب

602/09/16 28 سعيدة التابتي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25585Jالوادين

ثانوية مولي بوشتى 

التأهيلية
601/03/11عمالة: فاسإبن رشدإقليم: تاونات 24 منير سهيل

علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوجة 01987J)سايس )المقاطعة

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
ثانوية الحسن الداخل إقليم: تاونات

التأهيلية

1002/09/15إقليم: جرسيف 24 لكبير اسماعيل
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 16684J)جرسيف )البلدية

الثانوية العدادية سيدي إقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية

احمد الشريف

1102/09/16إقليم: وزان 18 يوسف القويضي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 23500Tسيدي أحمد الشريف

802/09/16إقليم: وزانالثانوية التأهيلية مقريصاتإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 18 م الصليعي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25791Hمقريصات

113/02/17إقليم: تازة ابن الياسمينإقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 18 بوطالب ابتسام
علوم الحياة 

والرض
13/02/17إلتحاق بالزوج 16682G)تازة )البلدية

704/09/18عمالة: فاسالملإقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيلية 6 غزلن العلمي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

716/09/99عمالة: فاسالثانوية التقنيةإقليم: تاوناتم/م  هوارة 98 م مهداوي
العلوم القتصادية 

والتدبير
05/09/03أقدمية 16 سنة 01988K)سايس )المقاطعة

201/01/12عمالة: فاسالدارسةإقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلة 49 أمينة ناصيري
العلوم القتصادية 

والتدبير
01/01/12إلتحاق بالزوج 02247S)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أحمد زكي إقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب

العلوي

إقليم: مولي 

يعقوب

602/09/14 30 فاطمة الزهراء مساعد
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/14إلتحاق بالزوج 24311Zعين الشقف

124/09/86عمالة: فاسالمير مولي الحسنإقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 116 بلقاسم السباعي
الفيزياء والكيمياء

02/09/01أقدمية 16 سنة 25063S)سايس )المقاطعة

904/01/07عمالة: فاسابن عربيإقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 78 رضوان الحباني
الفيزياء والكيمياء

26/09/11 25310K)زواغة )المقاطعة

305/02/08عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلة 66 الحفيظ شليق
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 26812T)زواغة )المقاطعة

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
301/01/10عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: تاونات 64 سعيد الغبوري

الفيزياء والكيمياء
04/09/12 26566A)زواغة )المقاطعة

908/01/07عمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتيإقليم: تاوناتثا م السادس التأهيلية 58 إسماعيل بوجدي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 02104L)زواغة )المقاطعة

405/09/11عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيلية 58 ادريس الزهري
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 18445Y)جنان الورد )المقاطعة

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية واد إقليم: تاونات

المخازن

1005/09/11عمالة: مكناس 52 المرنيسي رضا
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 22646P)ويسلن )البلدية

302/09/09عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلة 50 الشين رشيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 22745X)زواغة )المقاطعة
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إقليم: مولي الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: تاوناتم/م بني مطرف

يعقوب

209/12/11 50 هجر المرييج
الفيزياء والكيمياء

09/12/11إلتحاق بالزوج 26246Cعين الشقف

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تاونات

التأهيلية

1029/10/13إقليم: تاونات 42 نزهة العرابي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 15944E)تيسة )البلدية

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: تاونات

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

501/01/10 40 عبد الغني رياحي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 25981Pلعجاجرة

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية إقليم: تاونات

الخوارزمي

1302/09/14عمالة: مكناس 40 فاطمة الزهراء طرشون
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
105/09/11عمالة: فاسإبن رشدإقليم: تاونات 39 الغوماري  نجوى

الفيزياء والكيمياء
02/09/16إلتحاق بالزوج 01987J)سايس )المقاطعة

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية
الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: تاونات

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1203/09/13 36 الحسين الفلح
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوجة 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

ثانوية اوطابوعبان 

العدادية
803/09/13إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: تاونات 36 عسيوي عثمان

الفيزياء والكيمياء
03/09/13 11573D)تيفلت )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
101/01/10عمالة: فاسابن باجةإقليم: تاونات 28 زكرياء الدريسي

الفيزياء والكيمياء
04/09/18إلتحاق بالزوجة 02069Y)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية
ثانوية المام الشطيبي إقليم: تاونات

التأهيلية

101/01/12إقليم: تاونات 28 سعيد خزيزو
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 15946G)غفساي )البلدية

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية
122/10/16عمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتيإقليم: تاونات 19 عبدالعزيز النصاري

الفيزياء والكيمياء
22/10/16إلتحاق بالزوجة 02104L)زواغة )المقاطعة

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
402/09/16عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: تاونات 18 لزرق جميلة

الفيزياء والكيمياء
02/09/16إلتحاق بالزوج 22745X)زواغة )المقاطعة

706/09/00عمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتيإقليم: تاوناتم/م  عين مديونة 112 بوعلم ابراهمي
التربية السلمية

04/09/02أقدمية 16 سنة 02104L)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور

يوسف التقنية

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/01 108 عبد الصمد   الدريسي 

البوزيدي

التربية السلمية
05/09/03أقدمية 16 سنة 15355P)طنجة المدينة )المقاطعة

316/09/95عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 106 مصطفى برزوق
التربية السلمية

05/09/03أقدمية 16 سنة 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية حمان إقليم: تاونات

الفطواكي

104/09/02عمالة: مكناس 106 حسن بلحبيب
التربية السلمية

04/09/03أقدمية 16 سنة 21490H)مكناس )البلدية

ثانوية عين معطوف 

العدادية
416/09/03عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: تاونات 106 عبد العزيز المغراوي

التربية السلمية
16/09/03أقدمية 16 سنة 26812T)زواغة )المقاطعة

416/09/99عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيلية 85 لبنى السحايمي
التربية السلمية

29/09/15إلتحاق بالزوج 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: تاوناتم/م  عين مناخر

أناسي

804/09/02عمالة: مكناس 80 حسن مدرج
التربية السلمية

02/09/10إلتحاق بالزوجة 27025Zأيت ولل
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ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية
الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: تاونات

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1202/09/09 55 الميش سعيد
التربية السلمية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 25981Pلعجاجرة

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: تاونات

سليمان

505/09/07 82 فيصل شوروق
التربية البدنية

05/09/07أقدمية 12 سنة 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

303/09/13عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيلية 46 منية بولفحام
التربية البدنية

03/09/13 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية مولي بوشتى 

التأهيلية
707/09/04عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: تاونات 34 اغميد زهير

التربية البدنية
02/09/15 26812T)زواغة )المقاطعة

702/09/15إقليم: تازةبني فراسنإقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيلية 25 رشيد الرتيمي
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 16676Aبني فراسن

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصورإقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيلية

 - تمارة

802/09/15 24 كوكاس يوسف
التربية البدنية

02/09/15 25467F)الهرهورة )البلدية

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
1002/09/15إقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيليةإقليم: تاونات 24 رفيق المرنيسي

التربية البدنية
02/09/15 25692Aبوهودة

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
ثانوية المام الشطيبي إقليم: تاونات

التأهيلية

204/09/18إقليم: تاونات 6 عزالدين أبوالغازي
التربية البدنية

04/09/18 15946G)غفساي )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
1203/09/13إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية جبل لحبيبإقليم: تاونات 36 جلل الحياصي

المعلوميات
03/09/13 27088Tجبل لحبيب

606/09/17إقليم: إفرانثانوية م الخامس التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيلية 12 ايوب علو
المعلوميات

06/09/17 10785X)ازرو )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية

التأهيلية

906/09/17إقليم: تاونات 12 باجو ليلى
المعلوميات

06/09/17 18530R)طهر السوق )البلدية

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية
102/09/16إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: تاونات 6 خالد شكير

المعلوميات
04/09/18 26734Hعين لكداح

204/09/18إقليم: تاوناتثانوية خللفة العداديةإقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيلية 6 معاد مرزوقي
المعلوميات

04/09/18 22682Dاخللفة

ثانوية عثمان بن عفان 

التأهيلية
402/09/10عمالة: فاسالملإقليم: تاونات 38 المريحي يونس

الفلسفة
30/09/16إلتحاق بالزوجة 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: تاونات

أناسي

316/09/96عمالة: مكناس 20 عبدالله بليازيدي
الفلسفة

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27025Zأيت ولل

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية
502/09/10عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: تاونات 20 نورا  كاكا

الفلسفة
02/09/16إلتحاق بالزوج 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

1201/03/11عمالة: فاسإبن رشدإقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيلية 40 الزغاري بدر الدين
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/14 01987J)سايس )المقاطعة

416/09/95إقليم: تازة ابن الياسمينإقليم: تازةكلدمان المركز 128 البشير الشقرافي
اللغة العربية

12/10/99أقدمية 16 سنة 16682G)تازة )البلدية
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ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
416/09/99عمالة: فاسعبدالكريم الرايسإقليم: تازة 124 فوزية عدنان

اللغة العربية
16/09/99أقدمية 16 سنة 24320J)أكدال )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: تازةثانوية النجاح التأهيلية

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1105/09/08 64 خديجة حاجيوي
اللغة العربية

05/09/11 25981Pلعجاجرة

102/01/07إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: تازةتاهلة 51 حميد ضحاك
اللغة العربية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 02446H)المنزل )البلدية

101/01/10إقليم: تازةثانوية النجاح التأهيليةإقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيلية 40 بوزيزة رشيد
اللغة العربية

02/09/14 25504Wالزراردة

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
ثانوية الميرة للة سلمى إقليم: تازة

التأهيلية

403/09/13إقليم: صفرو 29 زروق كريمة
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 24495Z)صفرو )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع إقليم: تازةثانوية النصر التأهيلية

العدادية

306/09/17إقليم: تازة 14 أم كلثوم أسريخ
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 16675Zبني لنث

316/09/99عمالة: الرباط ابراهيم الرودانيإقليم: تازةثانوية النصر التأهيلية 6 بلفحيلي الهام
اللغة العربية

24/10/18إلتحاق بالزوج 01135H)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: تازةتاهلة

المالك السعدي

216/09/87إقليم: القنيطرة 162 جواد سلك
اللغة الفرنسية

16/09/87أقدمية 16 سنة 11197V)القنيطرة )البلدية

207/09/04عمالة: فاسالدارسةإقليم: تازة2 اكتوبر 1955 67 الطيبي دكاء
اللغة الفرنسية

04/09/08إلتحاق بالزوج 02247S)زواغة )المقاطعة

101/01/10إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيليةإقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية 48 سعاد بروز
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 26550Hبطيط

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الجامعيإقليم: تازةعلي بن بري

أصيل

114/09/91 102 عزيز بونخالي
اللغة النجليزية

26/10/11 26118N)طنجة المدينة )المقاطعة

403/09/13عمالة: فاسالملإقليم: تازةالعرفان 42 هناء كوميش
اللغة النجليزية

02/09/15 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

602/09/15إقليم: الحاجبثانوية الثلوج التأهيليةإقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية 34 الحمدي خولة
اللغة النجليزية

02/09/15 24268C)الحاجب )البلدية

102/09/16عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: تازةتيزي وسلي 19 مريم الزغبة
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيلية

عفان

102/09/16إقليم: الناضور 18 شادية الراشدي
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 21553B)بني انصار )البلدية

802/09/16إقليم: سيدي قاسمثانوية أحدإقليم: تازة أجدير 18 لطيفة الدريسي
اللغة النجليزية

02/09/16 15118G)سيدي قاسم )البلدية

602/09/16إقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيليةإقليم: تازة ابن الياسمين 6 بطار عبد الكريم
اللغة النجليزية

03/09/18 25895W)جرسيف )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: تازةبني فراسن

التأهيلية

604/09/18إقليم: تاونات 6 غازي عبد ا
اللغة النجليزية

04/09/18 18530R)طهر السوق )البلدية
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

304/09/18إقليم: تازةالوحدةإقليم: تازةثانوية إبن زيدون التأهيلية 6 مروان غلم
اللغة النجليزية

04/09/18 16685K)واد امليل )البلدية

522/11/01عمالة: فاسالعباس بنانيإقليم: تازةالوحدة 60 مطيع م
الجتماعيات

نعم 02/09/09 02060N)جنان الورد )المقاطعة

301/03/11إقليم: تازةسيدي عزوزإقليم: تازةأحد امسيلة 55 الزيبوح فاطمة الزهراء
الجتماعيات

01/03/11إلتحاق بالزوج 16680E)تازة )البلدية

116/09/89إقليم: تازةعلي بن بريإقليم: تازةسيدي عزوز 154 مصطفى بلعيش
الرياضيات

11/10/89أقدمية 16 سنة 16681F)تازة )البلدية

ثانوية الحسن الداخل إقليم: تازةعلي بن بري

التأهيلية

106/04/09إقليم: جرسيف 72 اللساس العياشي
الرياضيات

03/12/10 16684J)جرسيف )البلدية

102/09/09إقليم: تازةعمر الخيامإقليم: تازةسيدي عزوز 54 اعيوني رشيدة
الرياضيات

06/09/17 16686L)تازة )البلدية

203/09/13إقليم: تازةالمير مولي رشيدإقليم: تازة ابن الياسمين 42 البشير لمقدمي
الرياضيات

20/09/16 16677B)تازة )البلدية

ثانوية سيدي لحسن اليوسي إقليم: تازةتاهلة

التأهيلية

103/09/13إقليم: صفرو 38 تومليلين م
الرياضيات

02/09/15 02445G)صفرو )البلدية

202/09/14إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية الفرابيإقليم: تازة ابن الياسمين 32 النحلي جواد
الرياضيات

03/09/18 26624N)تطوان )البلدية

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية

أناسي

1103/09/13عمالة: مكناس 28 ادريس لشخم
الرياضيات

02/09/15 27025Zأيت ولل

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية أحمد بن إقليم: تازة

علي باسو

1002/09/14عمالة: مكناس 26 عثمان فرس
الرياضيات

02/09/16 04090Vعين جمعة

406/09/17عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: تازة أجدير 22 سهام برغازي
الرياضيات

06/09/17 26812T)زواغة )المقاطعة

1002/09/16إقليم: تازةثانوية إبن زيدون التأهيليةإقليم: تازةتيزي وسلي 18 م المحجوبي
الرياضيات

02/09/16 26245Bباب مرزوقة

606/09/17إقليم: تازةالوحدةإقليم: تازةبني فراسن 12 العزوزي لمفضل
الرياضيات

06/09/17 16685K)واد امليل )البلدية

الثانوية التأهيلية إبن إقليم: تازةالكندي

الرومي

405/09/11عمالة: مكناس 8 احمدالنجاري
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25034K)مكناس )البلدية

1005/09/08إقليم: تازةالوحدةإقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية 6 هواري م
الرياضيات

04/09/18 16685K)واد امليل )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: تازةتاهلة

التأهيلية

204/09/18إقليم: تازة 6 حسنة الوردي
الرياضيات

04/09/18 16678Cمطماطة

204/09/18إقليم: تازةتاهلةإقليم: تازةثانوية النجاح التأهيلية 6 منير عمراوي
الرياضيات

04/09/18 16663L)تاهلة )البلدية
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
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الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: تازة أجدير

الخطاب

104/09/18إقليم: بولمان 6 سعيد  العيساوي
الرياضيات

04/09/18 24494Yافريطيسة

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: تازةالكندي

ادريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

306/04/09 72 عبد الرحمان الريوش
علوم الحياة 

والرض
06/12/10 26263W)بني مكادة )المقاطعة

805/09/11إقليم: تازةسيدي عزوزإقليم: تازةثانوية النصر التأهيلية 52 رشيد خواخي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 16680E)تازة )البلدية

402/09/14إقليم: تازة ابن الياسمينإقليم: تازةالوحدة 26 يامنة انطوح
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 16682G)تازة )البلدية

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: تازةتاهلة

أناسي

1103/09/13عمالة: مكناس 18 التايك  مريم
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

202/09/14إقليم: تازة ابن الياسمينإقليم: تازة أجدير 6 حرمة ا مارية
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 16682G)تازة )البلدية

216/09/96إقليم: تازةالعرفانإقليم: تازةثانوية النصر التأهيلية 58 بلقاسم كركور
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 25790G)تازة )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: تازةالعرفان

الخوارزمي

101/01/10عمالة: مكناس 54 عبد المنعم البركة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

1005/09/11عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: تازةثانوية النجاح التأهيلية 48 م سليماني
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 18445Y)جنان الورد )المقاطعة

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
405/09/11إقليم: تازةسيدي عزوزإقليم: تازة 48 بوقرعي يونس

الفيزياء والكيمياء
05/09/11 16680E)تازة )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية
508/01/07إقليم: تازةثانوية النصر التأهيليةإقليم: تازة 40 مصطفى  لحلفي

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 25503Vامسيلة

الثانوية التأهيلية بني جميل إقليم: تازةتيزي وسلي

مسطاسة

802/09/10إقليم: الحسيمة 31 هشام الزفزافي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 27202Sبني جميل

عمالة: وجدة - ثا. العربي الحسينيإقليم: تازةسيدي عزوز

أنكاد

112/11/91 104 برحيلي لطيفة
التربية السلمية

06/09/17 21528Z)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد السلم إقليم: تازةأحد امسيلة

عامر

301/03/11عمالة: سل 64 حفراوي حسنية
التربية السلمية

01/03/11 24832R)تابريكت )المقاطعة

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية
عمالة: وجدة - ثانوية لمحرشي التأهيليةإقليم: تازة

أنكاد

101/03/11 54 كلثوم طالبي
التربية السلمية

01/03/11إلتحاق بالزوج 26976W)وجدة )البلدية

116/09/93إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: تازة ابن الياسمين 58 أحمد القسيلي
الفلسفة

05/09/11 24104Zبني افتح

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
إقليم: مولي الثانوية التأهيلية البساتينإقليم: تازة

يعقوب

206/09/01 52 عبد ا الحمودي
الفلسفة

02/09/15إلتحاق بالزوجة 25980Nعين الشقف

الثانوية التاهيلية الحي إقليم: تازةتاهلة

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1105/09/08 50 زهير لكحل
الفلسفة

03/09/13 26968M)الشرف  مغوغة )المقاطعة
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المديرية القليمية السم و النسب
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م. النقط
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الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا
505/09/03عمالة: فاسالدارسةإقليم: مولي يعقوب 66 م بوراق

اللغة العربية
05/10/09إلتحاق بالزوجة 02247S)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز 

مزيان بلفقيه
502/09/09عمالة: فاسابن عربيإقليم: مولي يعقوب 31 بوداود حياة

اللغة العربية
02/09/14إلتحاق بالزوج 25310K)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا
805/09/03عمالة: فاسسيدي احرازمإقليم: مولي يعقوب 55 وصال بن عبو

اللغة الفرنسية
21/09/10إلتحاق بالزوج 26567Bسيدي حرازم

111/09/01عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية البساتين 48 أحلم الهيلوش
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 26566A)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز 

مزيان بلفقيه
1005/09/07عمالة: فاسمولي ادريسإقليم: مولي يعقوب 46 ليلى الزاوية

اللغة الفرنسية
06/09/17إلتحاق بالزوج 02067W)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز 

مزيان بلفقيه
1007/09/05عمالة: فاسمولي ادريسإقليم: مولي يعقوب 33 لمياء كمون

اللغة الفرنسية
04/09/18إلتحاق بالزوج 02067W)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين
507/09/05عمالة: فاسأم البنينإقليم: مولي يعقوب 32 جواد محيرش

اللغة الفرنسية
02/09/14إلتحاق بالزوجة 02066V)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز 

مزيان بلفقيه
503/09/13عمالة: فاسابن عربيإقليم: مولي يعقوب 27   رجاء تفاح

اللغة الفرنسية
02/09/16إلتحاق بالزوج 25310K)زواغة )المقاطعة

702/09/14عمالة: فاسمولي ادريسإقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية المستقبل 28 خوخي احمد
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 02067W)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز 

مزيان بلفقيه
206/04/09عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: مولي يعقوب 44 التجاني الحباني

الرياضيات
02/09/16 26566A)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عباس إقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية المستقبل

العمراني

إقليم: مولي 

يعقوب

616/09/97 40 عبد ا بوجمعي
الرياضيات

02/09/14 24723Xسبع رواضي

303/09/13عمالة: فاسمولي ادريسإقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الول 24 جلل الطريق
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 02067W)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز 

مزيان بلفقيه
عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: مولي يعقوب

وتنان

102/09/14 22 النعيري نور الدين
الرياضيات

02/09/16 27097Cأورير

الثانوية التأهيلية عبد العزيز 

مزيان بلفقيه
107/09/04عمالة: فاسالثانوية التقنيةإقليم: مولي يعقوب 6 توفيق بوسحابة

الرياضيات
14/09/18إلتحاق بالزوجة 01988K)سايس )المقاطعة

905/09/08عمالة: فاسالرازيإقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية البساتين 37 اشرف العسري
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوجة 26569D)أكدال )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز 

مزيان بلفقيه
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: مولي يعقوب

أناسي

106/09/17عمالة: مكناس 12 عزوزو جهان
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا
الثانوية التأهيلية م إقليم: مولي يعقوب

الخامس

907/09/04عمالة: مكناس 42 عبد الرحمن أشهر
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 25269R)ويسلن )البلدية

316/09/02عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: مولي يعقوباولد عبو المركز 112 خالد واهيب
التربية السلمية

16/09/02أقدمية 16 سنة 26566A)زواغة )المقاطعة
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

602/09/15عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية المستقبل 24 هاجر تونت
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوج 26566A)زواغة )المقاطعة

506/09/06عمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتيإقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية المستقبل 38 غزلن فريشي
الفلسفة

02/09/14إلتحاق بالزوج 02104L)زواغة )المقاطعة

116/09/91عمالة: فاسصلح الدين اليوبيإقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية البساتين 30 احمد المامون
الترجمة

02/09/14 01966L)أكدال )المقاطعة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

04

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

بطوطة

116/09/93إقليم: القنيطرة 86 عبد الحي العيوني
اللغة العربية

نعم 02/09/15 11200Y)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين
عمالة: الصخيرات يعقوب المنصورإقليم: القنيطرة

 - تمارة

1005/09/03 76 عبد ا السياجي
اللغة العربية

05/09/08 25467F)الهرهورة )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
220/02/08إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: القنيطرة 70 بثينى حمان

اللغة العربية
02/11/09 17286N)تارودانت )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن 

بطوطة
201/01/07إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: القنيطرة 60 أسماء المعلومي

اللغة العربية
نعم 02/09/15 23807B)القنيطرة )البلدية

  الثانوية التأهيلية م 

الخامس
216/09/97عمالة: الرباطللعائشةإقليم: القنيطرة 52 الشرعي سعيد

اللغة العربية
نعم 28/12/17 01122U)حسان )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
الثانوية التأهيلية حافظ إقليم: القنيطرة

ابراهيم

501/01/12إقليم: القنيطرة 36 سهام لودونة
اللغة العربية

03/09/13 25885Kبنمنصور

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: القنيطرة

محفوظ

102/09/15إقليم: القنيطرة 24 علء الدين الوردي
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26982C)مهدية )البلدية

 الثانوية التأهيلية المسيرة 

الخضراء
 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: القنيطرة

المالك السعدي

416/09/99إقليم: القنيطرة 90 عبد الناصر بوكني
اللغة الفرنسية

17/10/16 11197V)القنيطرة )البلدية

  الثانوية التأهيلية م 

الخامس
216/09/93إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: القنيطرة 84 الجامعي م

اللغة الفرنسية
02/09/15 23807B)القنيطرة )البلدية

417/09/90إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوة 72   كريمة براضي
اللغة الفرنسية

15/10/09 11206E)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
306/09/06إقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيليةإقليم: القنيطرة 70 المتنبي رشيد

اللغة الفرنسية
02/09/09 04233A)الحاجب )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار

محفوظ

216/09/98إقليم: القنيطرة 66 م المجدوبي
اللغة الفرنسية

02/09/15 26982C)مهدية )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
205/09/03إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: القنيطرة 58 القباقبي اليعقوبي سهيلة

اللغة الفرنسية
05/09/11 26983D)القنيطرة )البلدية

الثانوية  العسكرية الملكية 

الولى
الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: القنيطرة

الول

215/09/83إقليم: القنيطرة 50 السايح م
اللغة الفرنسية

16/09/15 11199X)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
116/09/97إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: القنيطرة 48 فاطمة الزهراء القاطي

اللغة الفرنسية
06/09/17 26983D)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: القنيطرة

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1216/09/99 48 هشام زينبي
اللغة الفرنسية

05/09/11 25981Pلعجاجرة

الثانوية التأهيلية م إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار

الشرايبي

111/02/03إقليم: القنيطرة 48 فاتحة يعقوبي
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 26984E)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
1020/02/08إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: القنيطرة 48 غزلن  بسام

اللغة الفرنسية
05/09/11 25528Xسيدي الطيبي
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الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
126/02/08إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: القنيطرة 48 بفلوسن فاطمة

اللغة الفرنسية
05/09/11 26983D)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: القنيطرة

التوحيدي

905/09/07إقليم: القنيطرة 42 صفاء ازويتة
اللغة الفرنسية

02/09/15 24624P)القنيطرة )البلدية

  الثانوية التأهيلية سيدي 

علل التازي
 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: القنيطرة

التوحيدي

905/09/07إقليم: القنيطرة 38 العماري إدريس
اللغة الفرنسية

06/09/17 24624P)القنيطرة )البلدية

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي
عمالة: الصخيرات م السراجإقليم: القنيطرة

 - تمارة

104/09/12 38 إيمان محسين
اللغة الفرنسية

02/09/14 23487Dسيدي يحيى زعير

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
602/09/10إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: القنيطرة 34 ام بعلم

اللغة الفرنسية
02/09/15 25528Xسيدي الطيبي

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

بطوطة

102/09/10إقليم: القنيطرة 32 الياس حميار
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 11200Y)القنيطرة )البلدية

206/09/01إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية طه حسينإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي 31 كتو اعطيجي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 11192P)القنيطرة )البلدية

الثانوية  العسكرية الملكية 

الولى
202/09/11إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: القنيطرة 31 لطيفة الكرمتي

اللغة الفرنسية
02/09/14إلتحاق بالزوج 07855M)بوزنيقة )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار

محفوظ

206/09/00إقليم: القنيطرة 27 خيرة هشام
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26982C)مهدية )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
405/09/07إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية طه حسينإقليم: القنيطرة 24 بزاوي عبدالسلم

اللغة الفرنسية
02/09/15إلتحاق بالزوجة 11192P)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

ابراهيم

306/09/17إقليم: القنيطرة 22 وعراب مريم
اللغة الفرنسية

06/09/17 25885Kبنمنصور

  الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

علل التازي

1002/09/09إقليم: القنيطرة 18 الكتاوي م
اللغة الفرنسية

02/09/16 11193Rسيدي علل التازي

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
803/09/13إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: القنيطرة 18 سعاد الطالبي

اللغة الفرنسية
02/09/16 25528Xسيدي الطيبي

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
305/09/16إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: القنيطرة 18 هاجر بوساعة

اللغة الفرنسية
05/09/16 25528Xسيدي الطيبي

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
113/02/17إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: القنيطرة 18 هجر الهللي

اللغة الفرنسية
13/02/17 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي
113/02/17إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: القنيطرة 18 بنير رجاء

اللغة الفرنسية
13/02/17إلتحاق بالزوج 11206E)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
  الثانوية التأهيلية م إقليم: القنيطرة

الخامس

106/09/17إقليم: القنيطرة 14 ندى أمليح
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 11198W)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
 الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: القنيطرة

السلوي

302/09/14عمالة: سل 12 ايمان بنصار
اللغة الفرنسية

06/09/17 23794M)سيدي بوقنادل )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

عيسى

606/09/17إقليم: القنيطرة 12 عتيقة العلوشي
اللغة الفرنسية

06/09/17 11204C)سوق الربعاء )البلدية

  الثانوية التأهيلية سيدي 

علل التازي
الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: القنيطرة

ا الشريف

306/09/17إقليم: القنيطرة 12 هاجر زوهير
اللغة الفرنسية

06/09/17 27071Z)سوق الربعاء )البلدية

  الثانوية التأهيلية م إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار

الخامس

402/09/16إقليم: القنيطرة 10 المهدي سنضاضي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 11198W)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: القنيطرة

زياد

116/09/97عمالة: مكناس 94 رشيد زهار
اللغة النجليزية

05/09/07أقدمية 12 سنة 03952V)مكناس )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
  الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: القنيطرة

علل التازي

402/09/14إقليم: القنيطرة 22 م بنم
اللغة النجليزية

06/09/17 11193Rسيدي علل التازي

الثانوية التأهيلية التقنية إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية طه حسين

أنوال

عمالة مقاطعة 

عين الشق

103/09/13 18 حياة السحمودي
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 25784A)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
102/09/16عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: القنيطرة 6 عبد الغني دحمان

اللغة النجليزية
04/09/18إلتحاق بالزوجة 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
الثانوية التأهيلية حافظ إقليم: القنيطرة

ابراهيم

1004/09/18إقليم: القنيطرة 6 أمين علوي أميني
اللغة النجليزية

04/09/18 25885Kبنمنصور

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: القنيطرة

ا الشريف

404/09/18إقليم: القنيطرة 6 ليلى جيهلة
اللغة النجليزية

04/09/18 27071Z)سوق الربعاء )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
 الثانوية التأهيلية المير إقليم: القنيطرة

مولي الحسن

804/09/18إقليم: القنيطرة 6 خولة المبروكي
اللغة النجليزية

04/09/18 25284G)سوق الربعاء )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
 الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: القنيطرة

عيسى

704/09/18إقليم: القنيطرة 6 اسماء طابخ
اللغة النجليزية

04/09/18 11204C)سوق الربعاء )البلدية

 الثانوية التأهيلية المير إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

مولي الحسن

604/09/18إقليم: القنيطرة 6 سلمى ساليم
اللغة النجليزية

04/09/18 25284G)سوق الربعاء )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

الرومي

904/09/18إقليم: القنيطرة 6 كوثر الدرعاوي
اللغة النجليزية

04/09/18 27073Bمولي بوسلهام

الثانوية التأهيلية ابن 

بطوطة
الثانوية العدادية ابن إقليم: القنيطرة

الياسمين

1126/10/06إقليم: تطوان 86 المرابط سناء
اللغة السبانية

04/10/07أقدمية 12 سنة 26193Vسوق القديم

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور

محفوظ

905/09/08إقليم: القنيطرة 49 عمر الراجي
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوجة 26982C)مهدية )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: القنيطرة

الحمداوي

102/09/15عمالة: سل 30 زينب الزرف
الجتماعيات

02/09/16 01297J)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية نجيب 

محفوظ
 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: القنيطرة

المالك السعدي

116/09/88إقليم: القنيطرة 98 خديري سعيد
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 11197V)القنيطرة )البلدية

116/09/99إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبو 84 م بارلوب
الرياضيات

05/09/11 26983D)القنيطرة )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية أبي 

الحسن المريني
الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: القنيطرة

محفوظ

216/09/97إقليم: القنيطرة 74 ابعلي مصطفى
الرياضيات

02/09/15 26982C)مهدية )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: القنيطرة

الرومي

113/02/17إقليم: القنيطرة 28 يوسف الغزواني
الرياضيات

13/02/17 27073Bمولي بوسلهام

  الثانوية التأهيلية سيدي 

علل التازي
1113/02/17عمالة: الرباطأبي بكر الصديقإقليم: القنيطرة 18 نخيلية حميد

الرياضيات
13/02/17 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
 الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: القنيطرة

عيسى

313/02/17إقليم: القنيطرة 18 بوسريد م
الرياضيات

13/02/17 11204C)سوق الربعاء )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
206/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: القنيطرة 14 الطوايهر سناء

الرياضيات
06/09/17إلتحاق بالزوج 26983D)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
عمالة مقاطعة عبدا العياشيإقليم: القنيطرة

عين الشق

306/04/09 12 الفراع عزيز
الرياضيات

06/09/17 24460L)عين الشق )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

المالك السعدي

106/09/17إقليم: القنيطرة 12 الصفاحي سليمة
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 11197V)القنيطرة )البلدية

206/09/17عمالة: سلالثانوية التأهيلية النهضةإقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير 12 لكويتي عماد
الرياضيات

06/09/17 01300M)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
الثانوية التأهيلية م إقليم: القنيطرة

الشرايبي

503/09/13إقليم: القنيطرة 10 م ميسوري
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26984E)القنيطرة )البلدية

  الثانوية العدادية سيدي 

الطيبي
216/09/98إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية طه حسينإقليم: القنيطرة 89 بللة اسماء

علوم الحياة 

والرض
06/09/06إلتحاق بالزوج 11192P)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار

الرحمان الناصر

101/05/97إقليم: القنيطرة 78 زهيم منعم
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوجة 11195T)القنيطرة )البلدية

405/09/11إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير 58 لموقت حسن
علوم الحياة 

والرض
07/09/11 04679K)العيون سيدي ملوك )البلدية

212/10/95إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار 50 الحركاتي امينة
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 10802R)القنيطرة )البلدية

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

أناسي

105/09/11عمالة: مكناس 49 بهية الكرامي
علوم الحياة 

والرض
07/09/11إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

  الثانوية التأهيلية سيدي 

علل التازي
إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: القنيطرة

سليمان

102/01/08 38 م اخوادر
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
104/01/07إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: القنيطرة 34 علل جا

علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 26983D)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
701/01/10إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: القنيطرة 32 سعاد بالحاج

علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 23807B)القنيطرة )البلدية

902/09/09إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير 30 السالمي سهام
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 25528Xسيدي الطيبي
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الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار

محفوظ

726/07/10إقليم: القنيطرة 25 منار بنيس
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 26982C)مهدية )البلدية

الثانوية التأهيلية إدريس 

الول
الثانوية التأهيلية م إقليم: القنيطرة

الشرايبي

116/09/86إقليم: القنيطرة 158 عبد الكريم  الشاكب
الفيزياء والكيمياء

02/01/89أقدمية 16 سنة 26984E)القنيطرة )البلدية

825/09/02إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية لل مريم 60 المصطفى حكين
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 08730N)أزمور )البلدية

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

سليمان

101/01/12 22 فيصل الهردوزي
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 11203B)سيدي سليمان )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار

التوحيدي

604/01/07إقليم: القنيطرة 20 فاطمة   بكيري
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 24624P)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدم

الخطاب

103/09/13عمالة: مكناس 16 حفيظ غللوت
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 04095A)مكناس )البلدية

الثانوية التأهلية التقنية ابن 

سينا
الثانوية التأهيلية لسان إقليم: القنيطرة

الدين إبن الخطيب

425/09/89عمالة: سل 146 اعمار فوزي
التربية السلمية

28/11/91أقدمية 16 سنة 01295G)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية ابو حيان 

التوحيدي
الثانوية التأهيلية عبد السلم إقليم: القنيطرة

عامر

308/01/07عمالة: سل 58 الهواري عائشة
التربية السلمية

05/09/11 24832R)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: القنيطرة

الرومي

120/02/08إقليم: القنيطرة 48 ابريز  توفيق
التربية السلمية

05/09/11 27073Bمولي بوسلهام

102/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور 40 م افيكيز
التربية السلمية

02/09/14 26559Tواحة سيدي ابراهيم

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
عمالة: الصخيرات المهدي المنجرةإقليم: القنيطرة

 - تمارة

604/09/18 6 مريم اكبيري
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26627S)عين عتيق )البلدية

  الثانوية التأهيلية سيدي 

علل التازي
عمالة: الصخيرات ابن رشدإقليم: القنيطرة

 - تمارة

102/09/14 40 خدوج هاني
التربية البدنية

02/09/14 01392M)تمارة )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: القنيطرة

محفوظ

103/09/13إقليم: القنيطرة 38 ليلى الكميتي
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26982C)مهدية )البلدية

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
602/09/14عمالة: الرباطالميرة لل نزهةإقليم: القنيطرة 31 حنان أتبوت

التربية البدنية
02/09/14إلتحاق بالزوج 01117N)أكدال الرياض )المقاطعة

1104/09/18عمالة: سل الثانوية التأهيلية غانديإقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير 16 شيماء الهيللي
التربية البدنية

04/09/18 20906Y)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
 الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: القنيطرة

الثاني

802/09/15عمالة: سل 6 أسامة شعيب
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 20910C)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار

محفوظ

103/09/13إقليم: القنيطرة 25 زهيرة   غوفيري
الفلسفة

02/09/15إلتحاق بالزوج 26982C)مهدية )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
 الثانوية التأهيلية المير إقليم: القنيطرة

مولي الحسن

702/09/15إقليم: القنيطرة 24 اكرام الصديق
الفلسفة

نعم 02/09/15 25284G)سوق الربعاء )البلدية
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 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
الثانوية التأهيلية حافظ إقليم: القنيطرة

ابراهيم

106/09/17إقليم: القنيطرة 12 احميمك حنان
الفلسفة

نعم 06/09/17 25885Kبنمنصور

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
 الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: القنيطرة

عيسى

106/09/17إقليم: القنيطرة 12 شريف عثمان
الفلسفة

نعم 06/09/17 11204C)سوق الربعاء )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
 الثانوية التأهيلية المير إقليم: القنيطرة

مولي الحسن

906/09/17إقليم: القنيطرة 12 الدوزي وصال
الفلسفة

نعم 06/09/17 25284G)سوق الربعاء )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
 الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: القنيطرة

شوقي

902/09/14عمالة: سل 6 الخالدي دنيا
الفلسفة

04/09/18 20911D)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: الخميساتم بلحسن الوزاني

الخطيب

عمالة: طنجة - 

أصيل

716/09/85 148 الحسان حميوة
اللغة العربية

01/09/01أقدمية 16 سنة 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

205/09/08إقليم: الخميساتم بلحسن الوزانيإقليم: الخميساتالمختار السوسي 46 م مالحي
اللغة العربية

03/09/13 19265P)الخميسات )البلدية

106/04/09إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاق 46 المرابطي فاطمة
اللغة العربية

03/09/13 24610Z)تيفلت )البلدية

الثانوية التأهيلية الباتول إقليم: الخميساتالتوحيد

الصبيحي

402/09/15عمالة: سل 34 مريم المفنن
اللغة العربية

02/09/15 25651F)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: الخميساتادريس بنزكري

الهادي بوطالب

101/03/11عمالة: سل 28 مفتاح جميلة
اللغة العربية

02/09/16 27082L)العيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات الشيخ ابن تيميةإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء

 - تمارة

502/09/16 28 مريمة زوهير
اللغة العربية

02/09/16 26131Cسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات الشيخ ابن تيميةإقليم: الخميساتم السادس

 - تمارة

209/09/09 24 القطيبي طارق
اللغة العربية

02/09/15 26131Cسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: الخميساتالموحدين

 - تمارة

1101/03/11 22 لطيفة الهيتمي
اللغة العربية

05/09/17 01397T)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات الندلسإقليم: الخميساتالفتح

 - تمارة

117/09/96 102 اكرام ابراق
اللغة الفرنسية

10/10/07أقدمية 12 سنة 01395R)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: الخميساتادريس بنزكري

الخامس

516/09/91عمالة: مكناس 64 زروال خالد
اللغة الفرنسية

02/09/10 25269R)ويسلن )البلدية

202/09/15عمالة: الرباطأبي ذر الغفاريإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 34 سميرة أبو طالب
اللغة الفرنسية

02/09/15 01130C)يعقوب المنصور )المقاطعة

101/01/10إقليم: الخميساتعبد ا كنونإقليم: الخميساتالطلس 31 طاوشي زكية
اللغة الفرنسية

01/09/14إلتحاق بالزوج 11571B)الخميسات )البلدية

305/09/11إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: الخميساتالمختار السوسي 30 كريم  بوخريسي
اللغة الفرنسية

02/09/14 26753D)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية الباتول إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

الصبيحي

317/04/17عمالة: سل 28 سلمى الفقير
اللغة الفرنسية

17/04/17 25651F)باب المريسة )المقاطعة
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901/01/10إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: الخميساتالطلس 24 مولوع لمياء
اللغة الفرنسية

02/09/15 11575F)الخميسات )البلدية

402/09/15عمالة: الرباطعبد ا كنونإقليم: الخميساتم السادس 24 كرتيت ياسين
اللغة الفرنسية

02/09/15 01132E)يعقوب المنصور )المقاطعة

202/09/15عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابيإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 24 غنام مصطفى
اللغة الفرنسية

02/09/15 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الباتول إقليم: الخميساتواد الدهب

الصبيحي

102/09/16عمالة: سل 24 ايمان بحوصي
اللغة الفرنسية

04/09/18 25651F)باب المريسة )المقاطعة

102/09/09إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: الخميساتالموحدين 22 خاليد عسي
اللغة الفرنسية

04/09/18 11575F)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية الباتول إقليم: الخميساتواد الدهب

الصبيحي

102/09/14عمالة: سل 22 مراد الحضيكي
اللغة الفرنسية

06/09/17 25651F)باب المريسة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات أبي بكر الرازيإقليم: الخميساتالتوحيد

 - تمارة

106/09/17 22 ازهار البقالي
اللغة الفرنسية

06/09/17 25273V)الصخيرات )البلدية

 الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

بن أبي بكر التطواني

106/09/17عمالة: سل 22 حسناء اسندال
اللغة الفرنسية

06/09/17 01290B)بطانة )المقاطعة

103/09/13إقليم: الخميساتسيدي علل البحراويإقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاق 18 زهور بوزرواط
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 26842A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

101/09/16عمالة: الرباطعبد ا كنونإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 18 مريم الصغير
اللغة الفرنسية

02/09/16 01132E)يعقوب المنصور )المقاطعة

304/09/18إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: الخميساتالتوحيد 16 ايوب زاهد
اللغة الفرنسية

04/09/18 24610Z)تيفلت )البلدية

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

سليمان

804/09/18 16 كوثر سنان
اللغة الفرنسية

04/09/18 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

106/09/17إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 14 عبد الحميد بنحدو
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24610Z)تيفلت )البلدية

102/09/15إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: الخميساتالموحدين 12 مصلح عدنان
اللغة الفرنسية

04/09/18 11575F)الخميسات )البلدية

103/09/13إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: الخميساتالموحدين 6 م شاكر كروم
اللغة الفرنسية

04/09/18 11575F)الخميسات )البلدية

104/09/18إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 6 جواد هنان
اللغة الفرنسية

04/09/18 11577H)الخميسات )البلدية

104/09/18إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: الخميساتم السادس 6 عصام بنيحي
اللغة الفرنسية

04/09/18 20128Cمقام الطلبة

404/09/18إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتالمختار السوسي 6 حفيظة الزوين
اللغة الفرنسية

04/09/18 11577H)الخميسات )البلدية
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عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: الخميساتم السادس

 - تمارة

404/09/18 6 فيصل الشتوي
اللغة الفرنسية

04/09/18 01397T)عين العودة )البلدية

304/09/18إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتالتوحيد 6 عادل المقريني
اللغة الفرنسية

04/09/18 11573D)تيفلت )البلدية

304/09/18إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتالتوحيد 6 م اشرف محرزي
اللغة الفرنسية

04/09/18 11577H)الخميسات )البلدية

204/09/18إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتم السادس 6 كوثر اعريش
اللغة الفرنسية

04/09/18 11573D)تيفلت )البلدية

304/09/18إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 6 م المكاوي
اللغة الفرنسية

04/09/18 11573D)تيفلت )البلدية

704/09/18إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 6 حمزة حمادي اقسو
اللغة الفرنسية

04/09/18 11577H)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ إقليم: الخميساتفاطمة الزهراء

ابراهيم

104/09/18إقليم: القنيطرة 6 عبد الله المروانية
اللغة الفرنسية

04/09/18 25885Kبنمنصور

104/09/18عمالة: سل الثانوية التأهيلية السهولإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 6 فاطمة الزهراء بوريسي لودي
اللغة الفرنسية

04/09/18 25509Bالسهول

عمالة: الصخيرات عبد ا إبراهيمإقليم: الخميساتواد الدهب

 - تمارة

504/09/18 6 ولء فراس
اللغة الفرنسية

04/09/18 25889Pصباح

102/09/14عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابيإقليم: الخميساتسيدي علل البحراوي 36 فتيحة التيار
اللغة النجليزية

نعم 03/09/16 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة

303/09/13عمالة: الرباطللعائشةإقليم: الخميساتواد الدهب 32 نسرين الحمداني
اللغة النجليزية

02/09/15 01122U)حسان )المقاطعة

105/09/07إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: الخميساتواد الدهب 30 ايمن الظويهري
اللغة النجليزية

04/09/18 11574E)تيفلت )البلدية

205/09/11إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتم بلحسن الوزاني 30 كحل العين عقة
اللغة النجليزية

02/09/14 11577H)الخميسات )البلدية

 الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: الخميساتفاطمة الزهراء

بن أبي بكر التطواني

702/09/16عمالة: سل 28 عبد المجيد ايت المبارك
اللغة النجليزية

02/09/16 01290B)بطانة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

السلوي

402/09/16عمالة: سل 28 ذكرى شاكر
اللغة النجليزية

02/09/16 23794M)سيدي بوقنادل )البلدية

الثانوية التأهيلية لسان إقليم: الخميساتم السادس

الدين إبن الخطيب

402/09/16عمالة: سل 28 مريم بن فارس
اللغة النجليزية

01/01/17 01295G)تابريكت )المقاطعة

602/09/16إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 28 لمياء لزعر
اللغة النجليزية

02/09/16 11574E)تيفلت )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: الخميساتالمختار السوسي

محفوظ

1002/09/15إقليم: القنيطرة 24              هاجر قرواش
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوج 26982C)مهدية )البلدية
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305/09/11إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابي 18 مراد اوميمون
اللغة النجليزية

02/09/16 11575F)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

الطيب العلوي

701/09/16عمالة: سل 18 دحو زينب
اللغة النجليزية

02/09/16 01291C)بطانة )المقاطعة

102/09/14إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتالطلس 8 كحل العين م
اللغة النجليزية

04/09/18 11577H)الخميسات )البلدية

602/09/16إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 6 عبدالقدوس بنزها
اللغة النجليزية

04/09/18 26753D)الخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: الخميساتم السادس

 - تمارة

304/09/18 6 بدر البخاري
اللغة النجليزية

04/09/18 01397T)عين العودة )البلدية

304/09/18إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتالتوحيد 6 نبيل كريدع
اللغة النجليزية

04/09/18 11573D)تيفلت )البلدية

الثانوية التأهيلية عباس إقليم: الخميساتالتوحيد

محمود العقاد

304/09/18عمالة: سل 6 خليل اويشي
اللغة النجليزية

04/09/18 23464D)تابريكت )المقاطعة

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

سليمان

704/09/18 6 م اسميرقوا
اللغة النجليزية

04/09/18 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصورإقليم: الخميساتالمام الغزالي

 - تمارة

102/11/94 114 عبد الحق ابن شواف
الجتماعيات

09/12/02أقدمية 16 سنة 25467F)الهرهورة )البلدية

116/09/99إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: الخميساتالفتح 74 المصطفى أوعزيز
الجتماعيات

03/09/14 11575F)الخميسات )البلدية

502/09/10إقليم: الخميساتالمختار السوسيإقليم: الخميساتحودران 48 زهرة حجاج
الجتماعيات

02/09/13 20511Uمعازيز

401/03/11إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتالطلس 40 سمير الغالي
الجتماعيات

02/09/14 11577H)الخميسات )البلدية

702/09/14إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 30 نزهة المعروفي
الجتماعيات

02/09/14 26753D)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

بوعبيد

1002/09/14عمالة: سل 30 م اليعقوبي
الجتماعيات

02/09/14 24720U)باب المريسة )المقاطعة

1001/09/14إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتم السادس 30 لبنى كبيطي
الجتماعيات

01/09/14 11577H)الخميسات )البلدية

203/09/13إقليم: الخميساتالتوحيدإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 28 م نجيم
الجتماعيات

02/09/16 26264Xعين السبيت

203/09/13إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومةإقليم: الخميساتالمختار السوسي 28 البوخصيبي حادة
الجتماعيات

02/09/16 25987W)وادي زم )البلدية

102/09/16عمالة: الرباطمدارس م الخامسإقليم: الخميساتم السادس 18 أمال الحماني
الجتماعيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 01133F)حسان )المقاطعة
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116/09/95عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: الخميساتموسى بن نصير 64 محصر رشيد
الرياضيات

02/09/16 04094Z)مكناس )البلدية

101/01/10إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: الخميساتالفتح 36 خالد بابا
الرياضيات

02/09/16 11575F)الخميسات )البلدية

101/01/10إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: الخميساتالفتح 36 حميد شمشام
الرياضيات

03/09/13 11575F)الخميسات )البلدية

101/01/10إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: الخميساتواد الدهب 28 ياسين حرشاوي
الرياضيات

06/09/17 11574E)تيفلت )البلدية

  الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

علل التازي

501/09/16إقليم: القنيطرة 28 قنزع ليلى
الرياضيات

02/09/16 11193Rسيدي علل التازي

106/09/17عمالة: الرباطحمان الفطواكيإقليم: الخميساتالموحدين 22 ليلى زكى
الرياضيات

06/09/17 01131D)يعقوب المنصور )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: الخميساتالمير مولي رشيد

شوقي

112/09/17عمالة: سل 22 وفاء الدريسي
الرياضيات

12/09/17 20911D)العيايدة )المقاطعة

403/09/13إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: الخميساتم بلحسن الوزاني 19 عبد الرحيم اسوس
الرياضيات

01/09/16إلتحاق بالزوجة 11574E)تيفلت )البلدية

202/09/16إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 18 مريم موزون
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 07704Y)بني ملل )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

التأهيلية

101/09/16إقليم: سيدي قاسم 18 طبخاغزلن
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

213/02/17إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 18 النعاسي ياسين
الرياضيات

13/02/17 11573D)تيفلت )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: الخميساتفاطمة الزهراء

عياض

302/09/16عمالة: سل 16 بولعساس سفيان
الرياضيات

04/09/18 01299L)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: الخميساتالطلس

الحنصالي

206/09/17عمالة: سل 16 خديجة بن عدي
الرياضيات

04/09/18 24716P)العيايدة )المقاطعة

204/09/02عمالة: الرباطابن رشدإقليم: الخميساتواد الدهب 12 عبد المجيد كليلو
الرياضيات

06/09/17 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

306/09/17إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاق 12 هاجر صابر
الرياضيات

06/09/17 11573D)تيفلت )البلدية

306/09/17إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 12 م بنعزيز
الرياضيات

06/09/17 11576G)الخميسات )البلدية

712/09/17إقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاقإقليم: الخميساتالتوحيد 12 عبدالملك عماري
الرياضيات

12/09/17 25810Dسيدي عبد الرزاق

الثانوية التأهيلية العلمة م إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

الصبيحي

111/09/17عمالة: سل 12 ياسين اوسعيد
الرياضيات

11/09/17 01296H)تابريكت )المقاطعة
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406/09/17إقليم: الخميساتالطلسإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 12 يحيى اسعاد
الرياضيات

06/09/17 24195Yأيت يدين

104/09/18إقليم: الخميساتم بلحسن الوزانيإقليم: الخميساتالياسمين 6 سعاد داكير
الرياضيات

04/09/18 19265P)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية الباتول إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

الصبيحي

404/09/18عمالة: سل 6 عبد اللطيف القشقوري
الرياضيات

04/09/18 25651F)باب المريسة )المقاطعة

204/09/18عمالة: الرباطالمنصور الدهبيإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 6 ادريس الوردي
الرياضيات

04/09/18 01052T)يعقوب المنصور )المقاطعة

604/09/18عمالة: الرباطالمنصور الدهبيإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 6 سعيد الحاتمي
الرياضيات

04/09/18 01052T)يعقوب المنصور )المقاطعة

ثانوية المام البوصيري 

العدادية
الثانوية التأهيلية العلمة م إقليم: الخميسات

الصبيحي

404/09/18عمالة: سل 6  يوسف منيب
الرياضيات

04/09/18 01296H)تابريكت )المقاطعة

105/04/93إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتعبد ا كنون 112  اسماء    العوفي
علوم الحياة 

والرض
20/09/00أقدمية 16 سنة 11577H)الخميسات )البلدية

208/09/11إقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاقإقليم: الخميساتم الناصر 48 حنان الدرقاوي
علوم الحياة 

والرض
06/10/11 25810Dسيدي عبد الرزاق

عمالة: الصخيرات أبي هريرةإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء

 - تمارة

205/09/11 48 الخواخي فيروز
علوم الحياة 

والرض
08/09/11إلتحاق بالزوج 25506Yالمنزه

عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: الخميساتالتوحيد

 - تمارة

1201/01/07 40 لطيفة بوسماحة
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 27114W)عين العودة )البلدية

101/03/11إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: الخميساتالمختار السوسي 40 نبيل  عزيزي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 11575F)الخميسات )البلدية

302/09/09إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاق 38 قزيز سومية
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 11573D)تيفلت )البلدية

عمالة: الصخيرات عبد الرحمان الداخلإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

 - تمارة

303/09/13 25 فدوى المقريني
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 23490G)عين العودة )البلدية

506/09/17إقليم: الخميساتالمختار السوسيإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 12 عبلة الشوار
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 20511Uمعازيز

602/09/15عمالة: الرباطأبي بكر الصديقإقليم: الخميساتموسى بن نصير 8 سعيد الخطار
علوم الحياة 

والرض
03/09/18إلتحاق بالزوجة 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

102/09/15إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحةإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 24 نور الدين زلماط
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعم 02/09/15 26325Nاسطيحة

616/09/89عمالة: فاسالهاشمي الفيلليإقليم: الخميساتم بلحسن الوزاني 112 م الحانوتي
الفيزياء والكيمياء

19/10/09 26813U)زواغة )المقاطعة

107/09/04إقليم: الخميساتم بلحسن الوزانيإقليم: الخميساتالطلس 44 البهجة يونس
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 19265P)الخميسات )البلدية
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101/01/10إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: الخميساتالمختار السوسي 40 الحسن بركسى
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 26753D)الخميسات )البلدية

عمالة مقاطعات المسجدإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

الدار البيضاء أنفا

902/09/14 40 ملعيد الطير
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 01489T)أنفا )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: الخميساتفاطمة الزهراء

شوقي

1126/07/10عمالة: سل 34 عز الدين الدريسي الحسني
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 20911D)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

شوقي

1102/09/15عمالة: سل 34 عبد الرحيم معواش
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 20911D)العيايدة )المقاطعة

826/07/10إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: الخميساتموسى بن نصير 22 عبد النبي الصبار
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 15129Uاولد نوال

706/09/17إقليم: الخميساتالطلسإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 12 م الخويط
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24195Yأيت يدين

406/09/17إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 12 لحسن بويزيل
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 20128Cمقام الطلبة

202/09/09إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن عبدونإقليم: الخميساتواد الدهب 8 سعيد الداودي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 12259Z)خريبكة )البلدية

606/04/09إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: الخميساتالتوحيد 46 رشيد الموقت
التربية السلمية

02/09/13 20128Cمقام الطلبة

802/09/09عمالة: سل الثانوية التأهيلية السهولإقليم: الخميساتالمختار السوسي 46 عبدالعزيز تكني
التربية السلمية

03/09/13 25509Bالسهول

 الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: الخميساتالتوحيد

الحنصالي

1115/02/08عمالة: سل 40 المدن عبد ا
التربية السلمية

03/09/14 24716P)العيايدة )المقاطعة

101/03/11إقليم: الخميساتالجاحظإقليم: الخميساتواد الدهب 28 بن خالد عزالدين
التربية السلمية

02/09/16 11564Uأيت ميمون

206/04/09إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 21 رفيق نزهة
التربية السلمية

23/09/16إلتحاق بالزوج 11573D)تيفلت )البلدية

107/09/17إقليم: الخميساتالمختار السوسيإقليم: الخميساتم السادس 12 بطاش عثمان
التربية السلمية

07/09/17 20511Uمعازيز

 الثانوية التأهيلية علل إقليم: الخميساتالفتح

الفاسي

304/09/18عمالة: سل 7 فاطمة انهيشم
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوج 18598P)حصين )المقاطعة

عمالة: المضيق - ثانوية م السادس التأهيليةإقليم: الخميساتم بلحسن الوزاني

الفنيدق

116/10/81 128 علوي مي م
التربية البدنية

20/10/98أقدمية 16 سنة 05679X)مرتيل )البلدية

عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء

 - تمارة

1202/09/15 24 عبد الرحمان الجيدي
التربية البدنية

02/09/15 01397T)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: الخميساتالتوحيد

 - تمارة

1102/09/15 24 م أمين القيسي
التربية البدنية

02/09/15 01397T)عين العودة )البلدية
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عمالة: الصخيرات الشيخ ابن تيميةإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

 - تمارة

702/09/15 24 نزار بوعرير
التربية البدنية

02/09/15 26131Cسيدي يحيى زعير

106/09/06إقليم: الخميساتالباروديإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 70 أهمي سعيد
المعلوميات

10/07/09 18692Sخميس سيدي يحيى

405/09/11إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 48 فاطمة بربوشي
المعلوميات

08/09/11 26753D)الخميسات )البلدية

1118/02/08عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبيإقليم: الخميساتالتوحيد 46 سعيد حلم
المعلوميات

03/09/13 24191U)حصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات ابن رشدإقليم: الخميساتم بلحسن الوزاني

 - تمارة

802/09/10 25 الناصري سعيدة
المعلوميات

02/09/15إلتحاق بالزوج 01392M)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/12 24 نورالدين الصدقي
المعلوميات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: الخميساتم السادس

الحمداوي

102/09/10عمالة: سل 18 محسن عبد الرماة
المعلوميات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 01297J)تابريكت )المقاطعة

405/09/03عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 49 بدر الشعر
الفلسفة

06/10/11إلتحاق بالزوجة 26812T)زواغة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: الخميساتعبد ا كنون

 - تمارة

201/03/11 34 كريم الصامتي
الفلسفة

02/09/15 01397T)عين العودة )البلدية

1305/09/11عمالة: سل الثانوية العدادية الفتحإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 34 جمال كراب
الفلسفة

02/09/15 24192V)العيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسيعمالة: الرباطأم البنين

 - تمارة

116/09/88 158 حادة المهداوي
اللغة العربية

16/09/88أقدمية 16 سنة 24607W)تمارة )البلدية

  الثانوية التأهيلية م عمالة: الرباطللعائشة

الخامس

402/09/09إقليم: القنيطرة 30 الزيدي رشيدة
اللغة العربية

نعم 06/09/17 11198W)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية علل عمالة: الرباطابن بطوطة

الفاسي

116/09/03عمالة: سل 38 الحادقي بهيجة
اللغة الفرنسية

16/09/15 18598P)حصين )المقاطعة

116/09/99عمالة: الرباطللعائشةعمالة: الرباطالميرة لل نزهة 14 دونية  همســـــــــــاس
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 01122U)حسان )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمعمالة: الرباطابن رشد

الحي الحسني

421/09/18 6 مريم لعزيري
اللغة الفرنسية

25/09/18إلتحاق بالزوج 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

107/09/04عمالة: الرباطأبي ذر الغفاريعمالة: الرباطابي  هريرة 100 باحماد يوسف
اللغة النجليزية

22/09/04أقدمية 12 سنة 01130C)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة مقاطعات عقبة بن نافععمالة: الرباط دار السلم

عين السبع الحي 

203/09/13 42 سكينة لبصير
اللغة النجليزية

02/09/14 01655Y)الصخور السوداء )المقاطعة

103/09/13إقليم: الخميساتسيدي علل البحراويعمالة: الرباطعبد الكريم الخطابي 24 جميلة الرضي
اللغة النجليزية

نعم 02/09/15 26842A سيدي علل البحراوي

)البلدية(
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116/09/93عمالة: الرباطابن بطوطةعمالة: الرباطأبي بكر الصديق 18 رقية صعير
اللغة النجليزية

02/09/16 01127Z)اليوسفية )المقاطعة

701/02/17عمالة: الرباطأبي بكر الصديقعمالة: الرباط مولي يوسف 18 قاطمة بولكرش
اللغة النجليزية

01/02/17 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

  الثانوية التأهيلية سيدي عمالة: الرباطعبد ا كنون

علل التازي

101/01/17إقليم: القنيطرة 16 لخليفي زهير
اللغة النجليزية

04/09/18 11193Rسيدي علل التازي

702/09/10عمالة: فاسمولي رشيدعمالة: الرباطالميرة لل نزهة 36 سهام اوشارية
اللغة السبانية

06/09/17 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

203/01/07عمالة: الرباط عمر الخيامعمالة: الرباطالمنصور الدهبي 48 محسن أبتلة
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوجة 01118P)أكدال الرياض )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية علل عمالة: الرباطمدارس م الخامس

الفاسي

226/07/10عمالة: سل 28 أزلماض إصلح
الجتماعيات

02/09/16 18598P)حصين )المقاطعة

إقليم: سيدي المهدي بن بركةعمالة: الرباطأبي بكر الصديق

سليمان

1103/09/13 28 المكاوي عبدالواحد
الجتماعيات

02/09/16 25988Xأولد حسين

عمالة: الصخيرات القاضي عياضعمالة: الرباطأبي بكر الصديق

 - تمارة

203/09/13 28 بولعيش حسناء
الجتماعيات

02/09/16 01397T)عين العودة )البلدية

116/09/92عمالة: الرباطابن سيناعمالة: الرباط دار السلم 62 م التيمولي
الرياضيات

05/09/12 01134G)السويسي )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: الرباطأبي بكر الصديق

الثاني

116/09/88عمالة: سل 50 رشاد بنعاشير
الرياضيات

17/09/15 20910C)حصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات عبد ا الشفشاونيعمالة: الرباطأبي بكر الصديق

 - تمارة

103/09/13 28 الفتوحي فريد
الرياضيات

02/09/16 01396S)تمارة )البلدية

616/09/92عمالة: الرباط عمر الخيامعمالة: الرباطالمالقي 22 عبد الرحمان   أغزر
الرياضيات

نعم 06/09/17 01118P)أكدال الرياض )المقاطعة

602/09/10عمالة: الرباط دار السلمعمالة: الرباطأبي بكر الصديق 18 هشام البردعي
الرياضيات

02/09/16 01124W)اليوسفية )المقاطعة

601/02/17عمالة: الرباطالمالقيعمالة: الرباط عمر الخيام 18 مريم الهراق
الرياضيات

نعم 01/02/17 01123V)حسان )المقاطعة

106/09/17عمالة: الرباطعبد ا كنونعمالة: الرباطابن بطوطة 12 كريمة دادة
الرياضيات

06/09/17 01132E)يعقوب المنصور )المقاطعة

506/09/17عمالة: الرباطأبي بكر الصديقعمالة: الرباط دار السلم 12 المنور عثمان
الرياضيات

06/09/17 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

506/09/17عمالة: الرباطابن بطوطةعمالة: الرباط مولي عبد ا 12 نكضا وفاء
الرياضيات

06/09/17 01127Z)اليوسفية )المقاطعة

103/09/13عمالة: الرباطأبي ذر الغفاريعمالة: الرباطالمالقي 6 طباش النور
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 01130C)يعقوب المنصور )المقاطعة
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202/09/14إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيععمالة: الرباطعبد ا كنون 6 الحماوي م
الرياضيات

04/09/18 11981X)مريرت )البلدية

121/09/90عمالة: الرباطابن سيناعمالة: الرباطالشريف الدريسي 132 نادية صاحب الطابع
الفيزياء والكيمياء

22/09/99أقدمية 16 سنة 01134G)السويسي )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية م بن عمالة: الرباط مولي يوسف

الحسن الوزاني

308/01/07عمالة: سل 40 نعيمة الهينوني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24719T)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الفقيه م 

الحمداوي
 الثانوية التأهيلية عبد عمالة: سل

المالك السعدي

214/11/91إقليم: القنيطرة 154 المريني  عواطف
اللغة العربية

14/09/92أقدمية 16 سنة 11197V)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
616/09/89عمالة: الرباطالمالقيعمالة: سل 108 سعيد الخيبري

اللغة العربية
12/10/01إلتحاق بالزوجة 01123V)حسان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم 

بوعبيد
1101/05/97عمالة: الرباطالمنصور الدهبيعمالة: سل 58 العبودي عائشة

اللغة العربية
25/09/11 01052T)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد السلم 

عامر
 الثانوية التأهيلية علل عمالة: سل

الفاسي

308/01/07عمالة: سل 54 اليعكوبي خديجة
اللغة العربية

02/09/10 18598P)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسين 

السلوي
الثانوية التأهيلية عبد الرحيم عمالة: سل

بوعبيد

102/09/09عمالة: سل 52 زهور فتحي
اللغة العربية

21/09/11 24720U)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م جمال 

الدرة
عمالة: الصخيرات عبد ا الشفشاونيعمالة: سل

 - تمارة

508/01/07 48 فاطمة أتلي
اللغة العربية

05/09/11 01396S)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية الفقيه م 

الحمداوي
 الثانوية التأهيلية الفارابي  عمالة: سل

التقنية

107/02/08عمالة: سل 48 حيضر مليكة
اللغة العربية

05/09/11 01293E)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابي بكر عمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي

القادري

106/09/00عمالة: سل 42 المنهابي المهدي
اللغة العربية

02/09/15 25856D)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الفقيه م 

بن أبي بكر التطواني
الثانوية التأهيلية لسان عمالة: سل

الدين إبن الخطيب

406/09/17عمالة: سل 12 يوسف امرير
اللغة العربية

نعم 06/09/17 01295G)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية لسان 

الدين إبن الخطيب
 الثانوية التأهيلية الفقيه م عمالة: سل

بن أبي بكر التطواني

306/09/17عمالة: سل 12 المجيدي لبنى
اللغة العربية

نعم 06/09/17 01290B)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية جابر بن 

حيان
116/09/89عمالة: الرباط الحسن الثانيعمالة: سل 102 ادريس الدكالي

اللغة الفرنسية
16/09/02أقدمية 16 سنة 01120S)حسان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عباس 

محمود العقاد
الثانوية التأهيلية ابي بكر عمالة: سل

القادري

117/09/90عمالة: سل 102 الحاجي بشرى
اللغة الفرنسية

16/09/04أقدمية 12 سنة 25856D)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

السادس
105/04/93عمالة: الرباطابن رشدعمالة: سل 84 الخياطي محسن

اللغة الفرنسية
09/09/09 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي
الثانوية التأهيلية م جمال عمالة: سل

الدرة

107/09/04عمالة: سل 64 مراد الماحي
اللغة الفرنسية

27/09/10 25507Z)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية م بن عمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي

الحسن الوزاني

128/09/04عمالة: سل 58 رزوك حنان
اللغة الفرنسية

05/09/11 24719T)بطانة )المقاطعة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي
 الثانوية التأهيلية الفقيه  عمالة: سل

م المريني

106/09/00عمالة: سل 46 عزيزة الحاسي
اللغة الفرنسية

03/09/13 01267B)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م عمالة: سل الثانوية التأهيلية  ام الربيع

البردوزي

701/01/10عمالة: سل 37 هناني خديجة
اللغة الفرنسية

02/09/13إلتحاق بالزوج 24833S)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية جابر بن 

حيان
 الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: سل

الثاني

310/09/01عمالة: سل 30 أعماري أمينة
اللغة الفرنسية

02/09/14 20910C)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد السلم 

عامر
الثانوية التأهيلية عبد الرحيم عمالة: سل

بوعبيد

118/11/11عمالة: سل 30 فتيحة زراري
اللغة الفرنسية

02/09/14 24720U)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الباتول 

الصبيحي
الثانوية التأهيلية م عمالة: سل

الشرايبي

106/09/01إقليم: القنيطرة 28 عبد الحفيظ اعبدي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 26984E)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

الطيب العلوي
 الثانوية التأهيلية المنظر عمالة: سل

الجميل

403/09/13عمالة: سل 28 أحمد أخموش
اللغة الفرنسية

02/09/16 23033K)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية ابراهيم 

الموصلي
الثانوية التأهيلية عبد الرحيم عمالة: سل

بوعبيد

403/09/13عمالة: سل 28 عادل الحسني
اللغة الفرنسية

02/09/16 24720U)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم 

بوعبيد
 الثانوية التأهيلية العباس عمالة: سل

مفتاح

505/09/08عمالة: سل 24  برحو عبد العزيز
اللغة الفرنسية

02/09/15 01294F)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الباتول 

الصبيحي
606/09/17عمالة: الرباطابن رشدعمالة: سل 22 اعبيد  رجاء

اللغة الفرنسية
06/09/17 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية العلمة م 

الصبيحي
113/09/17إقليم: الخميساتالفتحعمالة: سل 22 سناء بري

اللغة الفرنسية
13/09/17 11577H)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي عمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي

عياض

103/09/13عمالة: سل 18 غالمي نجاة
اللغة الفرنسية

02/09/16 01299L)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

شوقي
إقليم: سيدي ابن زيدونعمالة: سل

سليمان

101/02/17 18 نبيل  العنتري
اللغة الفرنسية

01/02/17 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
 الثانوية التأهيلية ابي عمالة: سل

شعيب الدكالي

213/02/17عمالة: سل 18 م انفع
اللغة الفرنسية

04/09/18 25863L)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: سل الثانوية التأهيلية السهول

الثاني

116/09/99عمالة: سل 16 بديعة   فاضل
اللغة الفرنسية

06/09/17 20910C)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية ابراهيم 

الموصلي
الثانوية التأهيلية ابن عمالة: سل

بطوطة

102/09/09إقليم: القنيطرة 16 سيب مرية
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 11200Y)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية عباس 

محمود العقاد
202/09/14عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هانيعمالة: سل 13 ماحي رانية

اللغة الفرنسية
01/09/17إلتحاق بالزوج 23793L)العيايدة )المقاطعة

108/09/17عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبيعمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي 12 عبد الحق بموحمي
اللغة الفرنسية

12/09/17 24191U)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
206/09/17عمالة: سلالثانوية التأهيلية النهضةعمالة: سل 12 قرشي هدى

اللغة الفرنسية
06/09/17 01300M)باب المريسة )المقاطعة
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية المنظر 

الجميل
606/09/17عمالة: سل الثانوية التأهيلية غانديعمالة: سل 12 جواد البورغي

اللغة الفرنسية
06/09/17 20906Y)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية جابر بن عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبي

حيان

120/09/17عمالة: سل 12 زكرياء اعراب
اللغة الفرنسية

04/09/18 01298K)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية م بن 

الحسن الوزاني
201/01/17عمالة: سل الثانوية التأهيلية  ام الربيععمالة: سل 9 عواطف شدلي

اللغة الفرنسية
04/09/18إلتحاق بالزوج 25862K)العيايدة )المقاطعة

404/09/18عمالة: الرباطالميرة لل نزهةعمالة: سل الثانوية التأهيلية السهول 6 فاطمة الزهراء  لحريشي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01117N)أكدال الرياض )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الباتول 

الصبيحي
الثانوية التأهيلية صلح عمالة: سل

الدين اليوبي

117/01/92عمالة: سل 126 بشرى سعيد
اللغة النجليزية

01/10/96أقدمية 16 سنة 01292D)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م جمال 

الدرة
عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادةعمالة: سل

ملول

1011/12/01 76 نعيمة ايت سي
اللغة النجليزية

02/09/15 19134X)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية واد عمالة: سلالثانوية التأهيلية ولدة

المخازن

106/09/06عمالة: مكناس 76 زكريا الحبشي
اللغة النجليزية

05/09/12 22646P)ويسلن )البلدية

 الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي
الثانوية التأهيلية ابي بكر عمالة: سل

القادري

106/09/06عمالة: سل 66 ادريس فضولي
اللغة النجليزية

15/10/12 25856D)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد السلم 

عامر
عمالة: الصخيرات الشيخ ابن تيميةعمالة: سل

 - تمارة

716/09/98 45 الرويسمي م
اللغة النجليزية

16/09/18إلتحاق بالزوجة 26131Cسيدي يحيى زعير

 الثانوية التأهيلية الفقيه  عمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي

م المريني

102/09/10عمالة: سل 40 كوثر الفرجي
اللغة النجليزية

02/09/14 01267B)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

الطيب العلوي
الثانوية التأهيلية م عمالة: سل

الخامس

402/09/09عمالة: مكناس 38 مطار م
اللغة النجليزية

28/09/16 25269R)ويسلن )البلدية

 الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي
الثانوية التأهيلية ابي بكر عمالة: سل

القادري

202/09/10عمالة: سل 30 بنجعة  احمد
اللغة النجليزية

02/09/14 25856D)باب المريسة )المقاطعة

307/09/16عمالة: الرباطالمالقيعمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هاني 28 زهير شباكو
اللغة النجليزية

07/09/16 01123V)حسان )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية ابراهيم 

الموصلي
 الثانوية التأهيلية العباس عمالة: سل

مفتاح

116/09/93عمالة: سل 24 سعاد لطفي
اللغة النجليزية

02/09/15 01294F)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هاني

بوعبيد

302/09/15عمالة: سل 24 هدى زروقي
اللغة النجليزية

02/09/15 24720U)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م جمال عمالة: سل الثانوية التأهيلية  ام الربيع

الدرة

102/09/15عمالة: سل 24 يوسف شاكري
اللغة النجليزية

02/09/15 25507Z)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبدالعالي عمالة: سلالثانوية التأهيلية النهضة

بن شقرون

207/09/04إقليم: العرائش 22 الحسن  مرزاق
اللغة النجليزية

06/09/17 18553R)العرائش )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
 الثانوية التأهيلية سلمة عمالة: سل

مصدق

202/09/10عمالة: سل 18 طارق الشفيرة
اللغة النجليزية

02/09/16 25648C)العيايدة )المقاطعة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية ابي بكر 

القادري
 الثانوية التأهيلية ابراهيم عمالة: سل

الموصلي

201/02/17عمالة: سل 18 مراد العساوي
اللغة النجليزية

01/02/17 25859G)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عباس 

محمود العقاد
الثانوية التأهيلية عبد السلم عمالة: سل

عامر

402/09/16عمالة: سل 10 سمية سرسيف
اللغة النجليزية

04/09/18 24832R)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

شوقي
104/09/18عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هانيعمالة: سل 6 اسماعيل حطان

اللغة النجليزية
04/09/18 23793L)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عباس 

محمود العقاد
الثانوية التأهيلية عبد الرحيم عمالة: سل

بوعبيد

504/09/18عمالة: سل 6 بولعين كريم
اللغة النجليزية

04/09/18 24720U)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم 

بوعبيد
الثانوية التأهيلية الفقيه م عمالة: سل

الحمداوي

204/09/18عمالة: سل 6 سمية ناطق
اللغة النجليزية

04/09/18 01297J)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد عمالة: سلالثانوية التأهيلية ولدة

شوقي

104/09/18عمالة: سل 6 أميمة  الخلوقي
اللغة النجليزية

04/09/18 20911D)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
 الثانوية التأهيلية الفارابي  عمالة: سل

التقنية

601/03/11عمالة: سل 52 كزناي ناصرة
الجتماعيات

21/11/11 01293E)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الفقيه م 

الحمداوي
عمالة: الصخيرات المنصور الدهبيعمالة: سل

 - تمارة

808/09/17 14 ابتسام الموصطفي
الجتماعيات

08/09/17إلتحاق بالزوج 24709G)عين العودة )البلدية

 الثانوية التأهيلية العباس 

مفتاح
1104/09/18إقليم: الخميساتسجلماسةعمالة: سل 6 المحسوني مروان

الجتماعيات
04/09/18 23003Cأيت اوريبل

الثانوية التأهيلية عباس 

محمود العقاد
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: سل

الطيب العلوي

116/09/89عمالة: سل 96 متوفق م
الرياضيات

08/09/06أقدمية 12 سنة 01291C)بطانة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي
الثانوية التأهيلية عبد عمالة: سل

الهادي بوطالب

117/09/90عمالة: سل 68 م  أوكاية
الرياضيات

02/09/09 27082L)العيايدة )المقاطعة

116/09/99عمالة: سل الثانوية التأهيلية غانديعمالة: سل الثانوية التأهيلية  ام الربيع 62 يوسف لعويسات
الرياضيات

08/12/14 20906Y)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
106/09/06إقليم: فجيجمولي رشيدعمالة: سل 60 ربيع    مرزوقي

الرياضيات
02/09/09 10533Y)فجيج )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم عمالة: سلالثانوية التأهيلية ولدة

بوعبيد

216/09/99عمالة: سل 58 حسن شهلن
الرياضيات

05/09/11 24720U)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبي

الثاني

102/09/15عمالة: سل 30 بابا يونس
الرياضيات

06/09/17 20910C)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسين 

السلوي
105/09/07إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمعمالة: سل 29 مولي يوسف الزاكي

الرياضيات
06/09/17إلتحاق بالزوجة 23807B)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابراهيم 

الموصلي
101/01/10عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابيعمالة: سل 28 م النوري

الرياضيات
02/09/16 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
عمالة: الصخيرات عبد ا الشفشاونيعمالة: سل

 - تمارة

205/09/11 28 لحسن أمزيل
الرياضيات

02/09/16 01396S)تمارة )البلدية
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية الفقيه م عمالة: سلالثانوية التأهيلية ولدة

بن أبي بكر التطواني

501/02/17عمالة: سل 28 عبد السلم اليحيائي
الرياضيات

06/09/18 01290B)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد السلم عمالة: سل الثانوية التأهيلية  ام الربيع

عامر

218/11/11عمالة: سل 24 ابتسام يشي
الرياضيات

02/09/15 24832R)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية المنظر 

الجميل
 الثانوية التأهيلية ابي عمالة: سل

شعيب الدكالي

114/09/17عمالة: سل 22 باكي يوسف
الرياضيات

14/09/17 25863L)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي
 الثانوية التأهيلية موحى عمالة: سل

أوحمو الزياني

201/01/10عمالة: سل 18 شاين مصطفى
الرياضيات

02/09/16 23035M)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي
 الثانوية التأهيلية ابراهيم عمالة: سل

الموصلي

301/02/17عمالة: سل 18 أنس خلوق
الرياضيات

01/02/17 25859G)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية القاضي عمالة: سل

عياض

601/02/17عمالة: سل 18 حنيني سمية
الرياضيات

01/02/17 01299L)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم 

بوعبيد
1101/02/17عمالة: الرباطعبد ا كنونعمالة: سل 18 عبد العزيز المباشي

الرياضيات
01/02/17 01132E)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابي بكر عمالة: سل الثانوية العدادية الندلس

القادري

401/02/17عمالة: سل 18 لمياء شامخ
الرياضيات

01/02/17 25856D)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية العباس 

مفتاح
 الثانوية التأهيلية الفقيه م عمالة: سل

بن أبي بكر التطواني

420/02/17عمالة: سل 18 خليل زين
الرياضيات

04/09/18 01290B)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابي بكر عمالة: سلالثانوية التأهيلية النهضة

القادري

213/02/17عمالة: سل 18 الزهاني حمزة
الرياضيات

05/09/18 25856D)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبي

عياض

508/09/17عمالة: سل 12 مجاهد فاطمة الزهراء
الرياضيات

17/09/18 01299L)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية ابي 

شعيب الدكالي
506/09/17عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبيعمالة: سل 12 بوثينة ندير

الرياضيات
06/09/17 24191U)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية موحى 

أوحمو الزياني
206/09/17عمالة: سلالثانوية التأهيلية ولدةعمالة: سل 12 ايوب حساسى

الرياضيات
06/09/17 25505X)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية لسان 

الدين إبن الخطيب
 الثانوية التأهيلية ابراهيم عمالة: سل

الموصلي

508/09/17عمالة: سل 10 حمزة دغداغ
الرياضيات

21/09/18 25859G)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
 الثانوية التأهيلية الحسين عمالة: سل

السلوي

606/09/16عمالة: سل 6 م أمين بن قدي
الرياضيات

04/09/18 23794M)سيدي بوقنادل )البلدية

107/09/16إقليم: وزانالثانوية التاهيلية3 مارسعمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي 6 بديع اسليماني
الرياضيات

04/09/18 23496Nسيدي رضوان

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
الثانوية التأهيلية م عمالة: سل

السادس

217/09/91عمالة: سل 128 نجاة البوني
علوم الحياة 

والرض
نعمأقدمية 16 سنة 12/09/00 25376G)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

السادس
 الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: سل

الثاني

116/09/94عمالة: سل 70 نور الدين المسكيني
علوم الحياة 

والرض
نعم 08/09/16 20910C)حصين )المقاطعة
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية سلمان 

الفارسي
925/03/04عمالة: الرباطحمان الفطواكيعمالة: سل 59 عبد ا علوي

علوم الحياة 

والرض
27/09/11إلتحاق بالزوجة 01131D)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم 

بوعبيد
101/03/11عمالة: سلالثانوية التأهيلية النهضةعمالة: سل 40 كوثر ملوكي

علوم الحياة 

والرض
نعم 02/09/16 01300M)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح عمالة: سلالثانوية التأهيلية النهضة

الدين اليوبي

406/09/17عمالة: سل 12 حنفي عبد الصمد
علوم الحياة 

والرض
نعم 06/09/17 01292D)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية العباس 

مفتاح
الثانوية التأهيلية لسان عمالة: سل

الدين إبن الخطيب

102/09/17عمالة: سل 12 عائشة شقرون
علوم الحياة 

والرض
نعم 02/09/17 01295G)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية عبد الرحيم عمالة: سل

بوعبيد

406/09/17عمالة: سل 12 اسماعيل العيماني
علوم الحياة 

والرض
نعم 06/09/17 24720U)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية القاضي عمالة: سل

عياض

506/09/17عمالة: سل 12 حمزة القادري
علوم الحياة 

والرض
نعم 06/09/17 01299L)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
عمالة: الصخيرات  م عابد الجابريعمالة: سل

 - تمارة

706/09/17 10 جيميل كريمة
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 25327D)تمارة )البلدية

 الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي
عمالة: الصخيرات المنصور الدهبيعمالة: سل

 - تمارة

201/03/11 6 إيمان بلهي
علوم الحياة 

والرض
05/09/18إلتحاق بالزوج 24709G)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية لسان 

الدين إبن الخطيب
 الثانوية التأهيلية العباس عمالة: سل

مفتاح

302/09/15عمالة: سل 6 مريم الشوي
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 01294F)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابي بكر عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبي

القادري

419/09/88عمالة: سل 80 م شخمان
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 25856D)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية جابر بن 

حيان
312/11/01عمالة: الرباطعبد ا كنونعمالة: سل 60 الزوبعي اميمة

الفيزياء والكيمياء
06/09/09 01132E)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية جابر بن 

حيان
الثانوية التأهيلية عبد عمالة: سل

الهادي بوطالب

202/01/07عمالة: سل 48 الميلودي هللي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 27082L)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية نجيب عمالة: سلالثانوية العدادية إبن عباد

محفوظ

503/09/13إقليم: القنيطرة 25 نبيلة  الخلدي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 26982C)مهدية )البلدية

202/09/15عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبيعمالة: سل الثانوية التأهيلية  ام الربيع 24 يوسف بوزكروي
الفيزياء والكيمياء

نعم 02/09/15 24191U)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية جابر بن 

حيان
 الثانوية التأهيلية علل عمالة: سل

الفاسي

406/09/17عمالة: سل 22 دريهمية رضوان
الفيزياء والكيمياء

نعم 06/09/17 18598P)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
713/09/17عمالة: سل الثانوية التأهيلية  ام الربيععمالة: سل 12 عزيز العباسي

الفيزياء والكيمياء
نعم 13/09/17 25862K)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية جابر بن عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبي

حيان

106/09/17عمالة: سل 12 م الجناتي الدريسي
الفيزياء والكيمياء

نعم 06/09/17 01298K)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

السادس
 الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: سل

الثاني

106/09/17عمالة: سل 12 يوسف  أيت الحاج
الفيزياء والكيمياء

نعم 06/09/17 20910C)حصين )المقاطعة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية م عمالة: سل

السادس

404/09/18عمالة: سل 6 ايت عابد عمر
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 25376G)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد عمالة: سل الثانوية التأهيلية السهول

الهادي بوطالب

313/09/07عمالة: سل 46 الجوهري خالد
التربية السلمية

06/09/17 27082L)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية موحى 

أوحمو الزياني
الثانوية التأهيلية القاضي عمالة: سل

عياض

202/09/16إقليم: شفشاون 28 لولي سعاد
التربية السلمية

نعم 06/09/16 06414Wمتيوة

 الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
1016/09/96عمالة: الرباطابن سيناعمالة: سل 108 سمير بنداود

التربية البدنية
03/02/06أقدمية 12 سنة 01134G)السويسي )المقاطعة

عمالة: الصخيرات بلل بن رباحعمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي

 - تمارة

202/09/15 34 م معاد بنيعقوب
التربية البدنية

02/09/15 23489F)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات م السراجعمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي

 - تمارة

1202/09/15 24 عمر الرامي
التربية البدنية

02/09/15 23487Dسيدي يحيى زعير

 الثانوية التأهيلية الحسين 

السلوي
الثانوية التأهيلية عبد عمالة: سل

الهادي بوطالب

122/09/04عمالة: سل 82 جمال الهاشمي
المعلوميات

01/09/08 27082L)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد السلم 

عامر
الثانوية التأهيلية عبد الرحيم عمالة: سل

بوعبيد

107/09/04عمالة: سل 66 مجغيط    اسماعيل
الفلسفة

02/09/10 24720U)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية جابر بن 

حيان
الثانوية التأهيلية عبد السلم عمالة: سل

عامر

207/09/04عمالة: سل 38 طارق بتثابت
الفلسفة

02/09/16 24832R)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

شوقي
405/09/07عمالة: سلالثانوية التأهيلية ولدةعمالة: سل 36 رحال وفاء

الفلسفة
03/09/13 25505X)العيايدة )المقاطعة

103/09/13عمالة: سلالثانوية التأهيلية ولدةعمالة: سلالثانوية التأهيلية النهضة 34 فاطمة الزهراء بلعضيلي
الفلسفة

02/09/15 25505X)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عباس 

محمود العقاد
703/09/13إقليم: الخميساتسجلماسةعمالة: سل 28 سميا بحقي

الفلسفة
01/09/16 23003Cأيت اوريبل

الثانوية التأهيلية لسان 

الدين إبن الخطيب
الثانوية التأهيلية عبد السلم عمالة: سل

عامر

116/09/96عمالة: سل 96 نادية فجري
الترجمة

16/09/03أقدمية 16 سنة 24832R)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الفارابي  

التقنية
101/09/15عمالة: الرباط مولي يوسفعمالة: سل 24 سعيد باهي

العلوم 

والتكنولوجيات 
01/09/15 01121T)حسان )المقاطعة

216/09/88عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية إبن الهيثمإقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطة 126 جواد قنديلي
اللغة العربية

04/09/02أقدمية 16 سنة 04093Y)مكناس )البلدية

226/03/03عمالة: فاسبنسودةإقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحة 75 عبد اللطيف بالغرب
اللغة العربية

15/04/10إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسم أمينإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

سليمان

201/03/11 54 م الحسناوي
اللغة العربية

02/09/15 25527Wدار بلعامري

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطة

أناسي

201/03/11عمالة: مكناس 32 سليمان  زين  العابدين
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 27025Zأيت ولل
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية المولى إقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفين

إسماعيل

502/09/14عمالة: مكناس 32 خولة السعيد
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 03947P)مكناس )البلدية

105/09/11إقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطةإقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلة 30 عبد المجيد كروم
اللغة العربية

02/09/14 24357Zزكوطة

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
إقليم: سيدي المهدي بن بركةإقليم: سيدي قاسم

سليمان

501/01/10 28 الجزار بنعيسى
اللغة العربية

02/09/16 25988Xأولد حسين

الثانوية التأهيلية م إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي

الشرايبي

902/09/15إقليم: القنيطرة 25 بوشعيب ملوك
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26984E)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

الرومي

101/03/11إقليم: القنيطرة 22 يوسف الزكاري
اللغة العربية

06/09/17 27073Bمولي بوسلهام

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: سيدي قاسم

الحمداوي

105/09/08عمالة: سل 19 رشيد  عربوش
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 01297J)تابريكت )المقاطعة

413/02/17إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيلية 18 بوجطيوة  عبد الله
اللغة العربية

13/02/17 15115D)دار الكداري )البلدية

إقليم: سيدي المهدي بن بركةإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

سليمان

502/09/15 6 المعروفي أيوب
اللغة العربية

04/09/18 25988Xأولد حسين

 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

لل خديجة

804/09/18إقليم: القنيطرة 6 عز الدين عبيد
اللغة العربية

04/09/18 25283Fلل ميمونة

ثانوية مولي رشيد إقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيلية

التأهيلية

204/09/18إقليم: سيدي قاسم 6 الزاهية سعد
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

116/09/93عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية إبن الهيثمإقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطة 126 عبد الخالق المصلوحي
اللغة الفرنسية

05/09/03أقدمية 16 سنة 04093Y)مكناس )البلدية

ثانوية المير مولي عبد ا 

التقنية
الثانوية التأهيلية مالكة إقليم: سيدي قاسم

الفاسي

215/10/87عمالة: مكناس 110 رشيد قصابي
اللغة الفرنسية

09/09/00أقدمية 16 سنة 03941H)بوفكران )البلدية

 الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: سيدي قاسمايت يوسى

الخضراء

116/09/97إقليم: القنيطرة 108 مهير أمينة
اللغة الفرنسية

11/10/04أقدمية 12 سنة 11207F)القنيطرة )البلدية

316/09/98عمالة: فاسالملإقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامس 106 سناء اليعقوبي
اللغة الفرنسية

14/04/10 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية المير مولي عبد ا إقليم: سيدي قاسمإعدادية القاضي عياض

التقنية

116/09/99إقليم: سيدي قاسم 102 قاسم هيدور
اللغة الفرنسية

19/09/03أقدمية 16 سنة 15117F)سيدي قاسم )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: سيدي قاسمالمحطة

زياد

116/09/99عمالة: مكناس 90 عبدالنبي قريطة
اللغة الفرنسية

06/09/04إلتحاق بالزوجة 03952V)مكناس )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
406/09/06إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: سيدي قاسم 70 الهداوي م

اللغة الفرنسية
02/09/09 23807B)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد بن إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي

علي باسو

306/09/00عمالة: مكناس 66 كريم حيدة
اللغة الفرنسية

05/09/08 04090Vعين جمعة
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الثانوية التأهيلية م إقليم: سيدي قاسمالثانوية الفلحية

الشرايبي

102/09/09إقليم: القنيطرة 61 هند بنخلوف
اللغة الفرنسية

15/09/15إلتحاق بالزوج 26984E)القنيطرة )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
الثانوية  العسكرية الملكية إقليم: سيدي قاسم

الولى

705/09/11إقليم: القنيطرة 50 سارة باحدو
اللغة الفرنسية

02/09/15 11205D)القنيطرة )البلدية

901/01/12إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء 46 ميموني صفاء
اللغة الفرنسية

03/09/13 25528Xسيدي الطيبي

 الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

الخضراء

1002/09/09إقليم: القنيطرة 40 رباب تباع
اللغة الفرنسية

02/09/14 11207F)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين

الرحمان بن زيدان

101/01/10عمالة: مكناس 38 عبد العزيز لقبيلي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 04096B)مكناس )البلدية

204/09/02إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 34 بن تابت سليم
اللغة الفرنسية

02/09/15 26734Hعين لكداح

الثانوية التأهيلية علل إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1003/09/13 28 كويسي منير
اللغة الفرنسية

02/09/16 15362X)بني مكادة )المقاطعة

313/02/17إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري 28 حنان بنقسو
اللغة الفرنسية

13/02/17 11576G)الخميسات )البلدية

105/09/11إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاءإقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحة 24 سمير العسري
اللغة الفرنسية

02/09/15 25524Tسيدي الكامل

  الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي

علل التازي

302/09/15إقليم: القنيطرة 24 منير امغار
اللغة الفرنسية

02/09/15 11193Rسيدي علل التازي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطينإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 20 لحسن الحموري
اللغة الفرنسية

04/09/18 25525U)جرف الملحة )البلدية

613/02/17إقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطةإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 18 بنحمادة عزالدين
اللغة الفرنسية

13/02/17 24357Zزكوطة

213/02/17إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيلية 18 الخامس  شراج
اللغة الفرنسية

13/02/17 24610Z)تيفلت )البلدية

عمالة: الصخيرات  م عابد الجابريإقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

 - تمارة

113/02/17 18 يونس نزيه
اللغة الفرنسية

13/02/17 25327D)تمارة )البلدية

102/09/15إقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبيإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 12 م لحنش
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 15116E)سيدي قاسم )البلدية

عمالة: الصخيرات المير مولي عبد اإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي

 - تمارة

106/09/17 12 الخديم فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

06/09/17 01393N)الصخيرات )البلدية

506/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 12 ادريس شراد
اللغة الفرنسية

06/09/17 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

106/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثيرإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي 12 محسن أحمد
اللغة الفرنسية

06/09/17 23814Jعرباوة
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106/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيلية 12 دمري خديجة
اللغة الفرنسية

06/09/17 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

106/09/17إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحة 12 سارة خودلي
اللغة الفرنسية

06/09/17 11575F)الخميسات )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطينإقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطة 12 مريم شهيــــــــد
اللغة الفرنسية

04/09/18 25525U)جرف الملحة )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

التأهيلية

102/09/16إقليم: سيدي قاسم 6 بندامية أيوب
اللغة الفرنسية

04/09/18 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
104/09/18إقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطةإقليم: سيدي قاسم 6 عبد العزيز ماضي

اللغة الفرنسية
04/09/18 24357Zزكوطة

104/09/18إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطينإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 6 نبيل بلخليفي
اللغة الفرنسية

04/09/18 25525U)جرف الملحة )البلدية

إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

سليمان

504/09/18 6 ادريس مرضوض
اللغة الفرنسية

04/09/18 11202A)سيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي

سليمان

104/09/18 6 طنيعمو العربي
اللغة الفرنسية

04/09/18 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: سيدي قاسم

الرومي

110/10/87إقليم: القنيطرة 132 الدريوش البورضي
اللغة النجليزية

25/09/96أقدمية 16 سنة 27073Bمولي بوسلهام

316/09/02إقليم: سيدي قاسمثانوية أحدإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 60 مراد العضراوي
اللغة النجليزية

04/09/18 15118G)سيدي قاسم )البلدية

127/12/11عمالة: الرباط مولي يوسفإقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري 48 فاطمة بلكحلة
اللغة النجليزية

27/12/11 01121T)حسان )المقاطعة

105/09/08إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثيرإقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين 34 حسبي عادل
اللغة النجليزية

02/09/16 23814Jعرباوة

عمالة: الصخيرات م السراجإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

 - تمارة

202/09/16 28 لطيفة الكساب
اللغة النجليزية

02/09/16 23487Dسيدي يحيى زعير

 الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي

السلوي

502/09/15عمالة: سل 24 م اوحمو
اللغة النجليزية

02/09/15 23794M)سيدي بوقنادل )البلدية

302/09/15إقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطونيإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 24 جليل عبد الرحيم
اللغة النجليزية

02/09/15 15106U)جرف الملحة )البلدية

306/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوية أحدإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 22 وفاء المكي
اللغة النجليزية

06/09/17 15118G)سيدي قاسم )البلدية

الثانوية التأهيلية العلمة م إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

الصبيحي

602/09/15عمالة: سل 20 سمير الزيتوني
اللغة النجليزية

06/09/17 01296H)تابريكت )المقاطعة

302/09/15إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامسإقليم: سيدي قاسمثانوية أحد 20 الزوين رقية
اللغة النجليزية

06/09/17 15124N)سيدي قاسم )البلدية
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الثانوية التأهيلية المولى إقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحة

إسماعيل

701/01/17عمالة: مكناس 18 خديجة الماليكي
اللغة النجليزية

01/01/17إلتحاق بالزوج 03947P)مكناس )البلدية

1402/01/17إقليم: تارودانتثأ.الفضيلةإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 18 عمر تقي الدين
اللغة النجليزية

02/01/17 14747Dتافنكولت

الثانوية التأهيلية الباتول إقليم: سيدي قاسمثانوية أحد

الصبيحي

412/02/17عمالة: سل 16 فوزي صنوي
اللغة النجليزية

06/09/17 25651F)باب المريسة )المقاطعة

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
706/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطةإقليم: سيدي قاسم 12 المسكيني ابراهيم

اللغة النجليزية
06/09/17 24357Zزكوطة

 الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي

عيسى

406/09/17إقليم: القنيطرة 12 القاضي أسماء
اللغة النجليزية

06/09/17 11204C)سوق الربعاء )البلدية

206/09/17عمالة: الرباط دار السلمإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 12 اشرف صبري
اللغة النجليزية

06/09/17 01124W)اليوسفية )المقاطعة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيلية 12 عزيز بودربالة
اللغة النجليزية

06/09/17 15115D)دار الكداري )البلدية

الثانوية التأهيلية عباس إقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيلية

محمود العقاد

104/09/18عمالة: سل 6 أيوب القرشاوي
اللغة النجليزية

04/09/18 23464D)تابريكت )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسم أمينإقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

سليمان

104/09/18 6 عبد الصمد أنظام
اللغة النجليزية

04/10/18 25527Wدار بلعامري

804/09/18إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 6 يوسف حامدي
اللغة النجليزية

04/09/18 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

404/09/18عمالة: سل الثانوية التأهيلية  ام الربيعإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 6 صلح الدين الشرودي
اللغة النجليزية

04/09/18 25862K)العيايدة )المقاطعة

104/09/18إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابيإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 6 اصالح الحسين
اللغة النجليزية

04/09/18 15122L)احد كورت )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

التأهيلية

202/09/09إقليم: سيدي قاسم 46 قايسي حسان
الجتماعيات

03/09/13 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

إقليم: سيدي المهدي بن بركةإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي

سليمان

301/03/11 40 رضوان حبوب
الجتماعيات

02/09/14 25988Xأولد حسين

913/02/17إقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيليةإقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري 28 بلمسرحة هشام
الجتماعيات

13/02/17 26975Vالحوافات

102/09/15إقليم: الخميساتم السادسإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 24 الحاج أوباحا
الجتماعيات

02/09/15 11580Lأولماس

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
102/09/16إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابيإقليم: سيدي قاسم 18 بوستى لطيفة

الجتماعيات
02/09/16إلتحاق بالزوج 15122L)احد كورت )البلدية

إقليم: سيدي المهدي بن بركةإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي

سليمان

113/02/17 16 البشيرسمود
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 25988Xأولد حسين
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المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيلية

لل خديجة

102/09/15إقليم: القنيطرة 6 الكرايوي م
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25283Fلل ميمونة

501/01/10عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية توللإقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطة 30 المجدوبي عزيز
الرياضيات

02/09/14 25531A)تولل )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطة

الشرايبي

102/09/10إقليم: القنيطرة 30 الخرمودي م بلحاج
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26984E)القنيطرة )البلدية

ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي

التأهيلية

602/01/17إقليم: الحاجب 28 نورالدين رفيق
الرياضيات

02/01/17 21855E)اكوراي )البلدية

عمالة: الصخيرات عبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

 - تمارة

113/02/17 28 بنشرقي عبد الغاني
الرياضيات

13/02/17 01396S)تمارة )البلدية

213/02/17عمالة: الرباطأبي ذر الغفاريإقليم: سيدي قاسمثانوية عبد ا إبراهيم 28 مصطفى بوكراع
الرياضيات

13/02/17 01130C)يعقوب المنصور )المقاطعة

إقليم: سيدي زينب النفزاويةإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي

سليمان

802/09/15 24 يوسف لحمودي
الرياضيات

02/09/15 23806A)سيدي سليمان )البلدية

 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

المالك السعدي

102/09/15إقليم: القنيطرة 24 الحسين واحيدي
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 11197V)القنيطرة )البلدية

202/09/15إقليم: العيونالثانوية التأهيلية المصلىإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي 24 دادي لرباس
الرياضيات

02/09/15 06474L)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين

الطيب العلوي

602/01/17عمالة: سل 18 خالد الموقت
الرياضيات

02/01/17 01291C)بطانة )المقاطعة

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
713/02/17إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: سيدي قاسم 18 الزراد العربي

الرياضيات
13/02/17 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

ثانوية المير مولي عبد ا 

التقنية
413/02/17إقليم: سيدي قاسمثانوية عبد ا إبراهيمإقليم: سيدي قاسم 18 الحسين منادي

الرياضيات
04/09/18 25526Vزيرارة

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

سليمان

713/02/17 18 أمغار حسن
الرياضيات

13/02/17 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين

الرومي

1013/02/17إقليم: القنيطرة 18 عبد الله ناجم
الرياضيات

02/09/17 27073Bمولي بوسلهام

506/09/17عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابيإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي 12 يونس لحلو
الرياضيات

06/09/17 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: الصخيرات مرس الخيرإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء

 - تمارة

1106/09/17 12 أمين البهيه
الرياضيات

06/09/17 24185Mمرس الخير

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطوني

الدين اليوبي

307/09/16عمالة: سل 6 ياسين شكيريبة
الرياضيات

04/09/18 01292D)باب المريسة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات مرس الخيرإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

 - تمارة

504/09/18 6 المهدي خلطنت
الرياضيات

04/09/18 24185Mمرس الخير
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الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

804/09/18عمالة: الرباطابن رشدإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي 6 سكيكرة عبد الله
الرياضيات

04/09/18 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

404/09/18إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيلية 6 عبد الواحد الزيراري
الرياضيات

04/09/18 20128Cمقام الطلبة

الثانوية التأهلية لحسن بن إقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطة

م بن مبارك

1116/09/88عمالة: مكناس 114 عبد العزيز بوراس
علوم الحياة 

والرض
06/09/05أقدمية 12 سنة 03945Mمهاية

602/09/15إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطوني 34 العلمي الركيبي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 11576G)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء

محفوظ

901/03/11إقليم: القنيطرة 30 الكتاني واضحة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 26982C)مهدية )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفين

الخامس

302/09/14عمالة: مكناس 30 نهاد المحسني
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 25269R)ويسلن )البلدية

802/09/10إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت 25 إبتسام لكبوري
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 26983D)القنيطرة )البلدية

الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي

جبل

402/09/15إقليم: وزان 24 يوسف الكرولي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 15123Mلمجاعرة

إقليم: سيدي المهدي بن بركةإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

سليمان

613/02/17 18 فم اغليل بوزيد
علوم الحياة 

والرض
13/02/17إلتحاق بالزوجة 25988Xأولد حسين

ثانوية المير مولي عبد ا 

التقنية
216/09/85إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: سيدي قاسم 170 عبدالواحد لمنيعي

الفيزياء والكيمياء
16/09/85أقدمية 16 سنة 23807B)القنيطرة )البلدية

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء

سليمان

408/01/07 58 سعيد كريش
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري

السلوي

602/09/10عمالة: سل 54 المناني سومية
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 23794M)سيدي بوقنادل )البلدية

105/09/11إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 48 يونس الخنبوبي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 11574E)تيفلت )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع إقليم: سيدي قاسمإعدادية النويرات

التأهيلية

102/09/14إقليم: الجديدة 36 يوسف الموهوب
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25797P)لبير الجديد )البلدية

806/04/09إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 28 عبد الكريم بالعلم
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 15115D)دار الكداري )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: سيدي قاسمالزهار

محفوظ

816/09/95إقليم: القنيطرة 116 محسن السعدي
التربية السلمية

06/09/01أقدمية 16 سنة 26982C)مهدية )البلدية

905/09/08إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية جبل لحبيبإقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين 49 ادريس الشهب
التربية السلمية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 27088Tجبل لحبيب

105/09/08إقليم: مديونةحسان  بن ثابتإقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري 34 التركاوي ادريس
التربية السلمية

نعم 02/09/15 24179Fسيدي حجاج واد حصار

106



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

902/09/16إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت 28  دازيز م
التربية السلمية

نعم 02/09/16 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

102/01/17إقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطونيإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 19 عزيز التاوناتي
التربية السلمية

02/01/17إلتحاق بالزوجة 15106U)جرف الملحة )البلدية

404/09/18إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري 6 م علوش
التربية السلمية

نعم 04/09/18 15115D)دار الكداري )البلدية

613/02/17إقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيليةإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 28 المرابط مروان
التربية البدنية

13/02/17 26975Vالحوافات

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
 الثانوية التأهيلية المير إقليم: سيدي قاسم

مولي الحسن

103/09/13إقليم: القنيطرة 24 عبد الرحمان الحجام
التربية البدنية

04/09/18 25284G)سوق الربعاء )البلدية

802/09/15إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحة 24 سفيان واكريم
التربية البدنية

02/09/15 15115D)دار الكداري )البلدية

902/09/15عمالة: سل الثانوية التأهيلية غانديإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي 24 الفتحي أيوب
التربية البدنية

02/09/15 20906Y)حصين )المقاطعة

  الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

علل التازي

1002/09/15إقليم: القنيطرة 24 وفاء أوقسو
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوج 11193Rسيدي علل التازي

302/09/16إقليم: الخميساتم بلحسن الوزانيإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت 18 فاطمة الزهراء عروجي
التربية البدنية

02/09/16 19265P)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية الملك فهد إقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبي

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/14 12 سفيان العمراوي
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 15353M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

806/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 12 م العباسي
التربية البدنية

06/09/17 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

604/09/18إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين 6 نبيلة مغيزو
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوج 15129Uاولد نوال

304/09/18إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكيإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 6 المهدي سمير
التربية البدنية

04/09/18 11578J)الرماني )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي

لل خديجة

1104/09/18إقليم: القنيطرة 6 الحمزاوي عبد الغفور
التربية البدنية

04/09/18 25283Fلل ميمونة

الثانوية التأهيلية الملك فهد إقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطة

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

702/09/09 70 لمياء ازاكار
المعلوميات

02/09/09 15353M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

لل خديجة

1111/02/08إقليم: القنيطرة 58 القرشيين رضوان
المعلوميات

05/09/11 25283Fلل ميمونة

801/03/11إقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطةإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء 46 خالد الشوداني
المعلوميات

03/09/13 24357Zزكوطة

الثانوية التأهيلية لسان إقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيلية

الدين إبن الخطيب

313/02/17عمالة: سل 19 نزهة الدريسي
المعلوميات

13/02/17إلتحاق بالزوج 01295G)تابريكت )المقاطعة

107



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

  الثانوية التأهيلية م إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي

الخامس

113/02/17إقليم: القنيطرة 18 علي و عل هند
المعلوميات

13/02/17إلتحاق بالزوج 11198W)القنيطرة )البلدية

913/02/17إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاءإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 18 بوغروم م الحبيب
المعلوميات

13/02/17 25524Tسيدي الكامل

 الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

الخضراء

101/01/12إقليم: القنيطرة 13 ياسين أعراب
المعلوميات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 11207F)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحة

ا الشريف

902/09/16إقليم: القنيطرة 6 م أمين طجيو
المعلوميات

04/09/18 27071Z)سوق الربعاء )البلدية

605/09/03عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين 50 طريق الدوخ
الفلسفة

05/09/11إلتحاق بالزوجة 26566A)زواغة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية م بن إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

الحسن الوزاني

103/09/13عمالة: سل 18 ادرة هجر
الفلسفة

02/09/16إلتحاق بالزوج 24719T)بطانة )المقاطعة

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: سيدي قاسم

الذهب

عمالة: طنجة - 

أصيل

1102/09/14 12 سعيد العثماني
الفلسفة

نعم 06/09/17 15363Y)اصيلة )البلدية

225/03/03إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: سيدي سليمانابن زيدون 58 فاطنة الهواري
اللغة العربية

05/09/11إلتحاق بالزوج 11206E)القنيطرة )البلدية

216/09/95إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية طه حسينإقليم: سيدي سليمانعلل الفاسي 39 بن الهاني سعيد
اللغة العربية

12/09/18إلتحاق بالزوجة 11192P)القنيطرة )البلدية

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: سيدي سليمانقاسم أمين

سليمان

101/03/11 31 دودوح  جمعة
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

عمالة: الصخيرات أحمد البوعنانيإقليم: سيدي سليمانم الزفزاف

 - تمارة

402/09/14 30 طه عبد الحميد
اللغة العربية

02/09/14 25652Gسيدي يحيى زعير

الثانوية  العسكرية الملكية إقليم: سيدي سليمانابن زيدون

الولى

506/09/00إقليم: القنيطرة 70 العبار حسن
اللغة الفرنسية

01/10/09 11205D)القنيطرة )البلدية

307/09/04إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: سيدي سليمانابن زيدون 64 خالد الزراري
اللغة الفرنسية

03/12/16 26983D)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: سيدي سليمانابن زيدون

الول

716/09/99إقليم: القنيطرة 62 ليلى قيطوط
اللغة الفرنسية

02/09/15 11199X)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: سيدي سليمانابن زيدون

الول

816/09/97إقليم: القنيطرة 48 فارسي لبنى
اللغة الفرنسية

02/09/15 11199X)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: سيدي سليمانعلل الفاسي

الخضراء

516/09/97إقليم: القنيطرة 40 رشيدة مغطوص
اللغة الفرنسية

02/09/14 11207F)القنيطرة )البلدية

1011/09/00إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: سيدي سليمانابن زيدون 26 ايت المختار سومية
اللغة الفرنسية

06/09/17 25528Xسيدي الطيبي

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

سليمان

206/09/17 22 هشام بلفقيه
اللغة الفرنسية

06/09/17 11203B)سيدي سليمان )البلدية
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 الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: سيدي سليمانالقصيبية

الموصلي

106/09/17عمالة: سل 22 كرماج فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

06/09/17 25859G)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حافظ إقليم: سيدي سليمانالمير مولي عبد ا

ابراهيم

902/09/15إقليم: القنيطرة 16 رشيد بمنطا
اللغة الفرنسية

06/09/17 25885Kبنمنصور

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

سليمان

106/09/17 13 رجاء الشايب
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 11203B)سيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

سليمان

106/09/17 12 الصفر احمد
اللغة الفرنسية

06/09/17 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

الثانوية التأهيلية لسان إقليم: سيدي سليمانالقصيبية

الدين إبن الخطيب

103/09/13عمالة: سل 28 اسماعيلي ابراهيم
اللغة النجليزية

02/09/16 01295G)تابريكت )المقاطعة

502/09/16عمالة: الرباط الليمونإقليم: سيدي سليمانالقصيبية 28 صفاء منازيل
اللغة النجليزية

02/09/16 01116M)أكدال الرياض )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إقليم: سيدي سليمانابن زيدون

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/16 18 هند الفلق
اللغة النجليزية

06/09/16 20601S)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: سيدي زينب النفزاويةإقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

سليمان

802/09/16 18 صفاء منصوري
اللغة النجليزية

02/09/16 23806A)سيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي المهدي بن بركةإقليم: سيدي سليمانقاسم أمين

سليمان

404/09/18 6 عبد الصمد السهلي
اللغة النجليزية

04/09/18 25988Xأولد حسين

إقليم: سيدي قاسم أمينإقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

سليمان

104/09/18 6 ايوب البعيوي
اللغة النجليزية

04/09/18 25527Wدار بلعامري

الثانوية التأهيلية الباتول إقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

الصبيحي

504/09/18عمالة: سل 6 عمر بن الجيللي
اللغة النجليزية

04/09/18 25651F)باب المريسة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسم أمينإقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

سليمان

104/09/18 6 عبد المنعم الكميدي
اللغة النجليزية

04/09/18 25527Wدار بلعامري

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: سيدي سليمانالقصيبية

سليمان

106/09/06 51 حميد   هيمة
الجتماعيات

04/09/12إلتحاق بالزوجة 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

817/09/90عمالة: الرباط مولي يوسفإقليم: سيدي سليمانزينب النفزاوية 42 عبد الله بنشليح
الرياضيات

04/09/12 01121T)حسان )المقاطعة

إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: سيدي سليمانقاسم أمين

سليمان

208/01/07 41 المباركي ادريس
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 11202A)سيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي قاسم أمينإقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

سليمان

106/09/17 12 سهام الحيمر
الرياضيات

06/09/17 25527Wدار بلعامري

207/09/05إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: سيدي سليماناشبال الجو 87 الهام اسمي
الفيزياء والكيمياء

07/09/05إلتحاق بالزوج 11206E)القنيطرة )البلدية

إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: سيدي سليمانزينب النفزاوية

سليمان

204/09/02 86 امريكة خاليد
الفيزياء والكيمياء

06/10/10 11202A)سيدي سليمان )البلدية
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402/09/10إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 64 العطاري الهام
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 25528Xسيدي الطيبي

  الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سيدي سليمانقاسم أمين

علل التازي

804/01/07إقليم: القنيطرة 58 فاطمة بليليطة
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 11193Rسيدي علل التازي

505/09/11عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكنديإقليم: سيدي سليمانقاسم أمين 58 يونس خدام
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 26772Z)ويسلن )البلدية

126/07/10إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: سيدي سليمانالمير مولي عبد ا 54   مهولي حميد
الفيزياء والكيمياء

نعم 09/12/10 23807B)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

تابث

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

502/09/16 28 عادل الغربوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 23766G)سيدي مومن )المقاطعة

إقليم: سيدي زينب النفزاويةإقليم: سيدي سليمانابن زيدون

سليمان

226/07/10 7 رشدي عبد الهادي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 23806A)سيدي سليمان )البلدية

202/09/10إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: سيدي سليمانابن زيدون 42 عبد المنعم الغيلني
التربية البدنية

02/09/15 24610Z)تيفلت )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد بن إقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني

علي باسو

1202/09/14عمالة: مكناس 31 لمياء الحطاب
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوج 04090Vعين جمعة

702/09/15عمالة: الرباطالميرة لل نزهةإقليم: سيدي سليمانزينب النفزاوية 12 منقادي رجاء
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوج 01117N)أكدال الرياض )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - أحمد البوعناني

تمارة

عمالة: الصخيرات النسيم

 - تمارة

212/11/01 48 مليكة فولوس
اللغة العربية

02/09/11 25738A)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الرحمان الداخل

تمارة

عمالة: الصخيرات أبي هريرة

 - تمارة

103/01/07 48 عبدالرحمان  الخالدي
اللغة العربية

06/09/11 25506Yالمنزه

عمالة: الصخيرات  - الشيخ ابن تيمية

تمارة

عمالة: الصخيرات المام البخاري

 - تمارة

316/09/97 47 هشام العرج
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 24606V)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المهدي المنجرة

تمارة

312/11/01عمالة: الرباطحمان الفطواكي 42 الطاري الكبيرة
اللغة العربية

02/09/16 01131D)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - أبي هريرة

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن رشد

 - تمارة

602/09/09 42 ابراهيم مساوي
اللغة العربية

02/09/16 01392M)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - أبي بكر الرازي

تمارة

302/09/09عمالة: الرباط دار السلم 32 حاج كلثوم
اللغة العربية

02/09/16 01124W)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - النسيم

تمارة

906/09/06عمالة: الرباطمدارس م الخامس 13 اخراز سماعيل
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 01133F)حسان )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - أبي بكر الرازي

تمارة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسي

 - تمارة

106/09/00 68 نعيمة طالب
اللغة الفرنسية

04/09/12 24607W)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  -  م عابد الجابري

تمارة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسي

 - تمارة

116/09/98 36 قاصد خديجة
اللغة الفرنسية

03/09/13 24607W)تمارة )البلدية
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عمالة: الصخيرات  - المام الغزالي

تمارة

112/09/01عمالة: الرباطأبي ذر الغفاري 33 لعيوني حنان
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01130C)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  -  م عابد الجابري

تمارة

عمالة: الصخيرات المام الغزالي

 - تمارة

216/09/99 32 عبد الله حاجي
اللغة الفرنسية

02/09/15 01391L)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مرس الخير

تمارة

عمالة: الصخيرات المام الغزالي

 - تمارة

225/02/08 30 أمزيل أمينة
اللغة الفرنسية

10/06/15 01391L)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الرحمان الداخل

تمارة

عمالة: الصخيرات المام البخاري

 - تمارة

209/09/09 30 نايم ايمان
اللغة الفرنسية

06/09/14 24606V)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - م السراج

تمارة

عمالة: الصخيرات عبد ا الشفشاوني

 - تمارة

302/09/15 24 النعوي هاجر
اللغة الفرنسية

02/09/15 01396S)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الشيخ ابن تيمية

تمارة

عمالة: الصخيرات عبد ا الشفشاوني

 - تمارة

902/09/16 20 جمال الزيدي
اللغة الفرنسية

04/09/18 01396S)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الشيخ ابن تيمية

تمارة

عمالة: الصخيرات المعطي بوعبيد

 - تمارة

206/09/01 19 بشرى محب
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 24605U)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المنصور الدهبي

تمارة

عمالة: الصخيرات عبد ا الشفشاوني

 - تمارة

913/02/17 18 مريتي مروى
اللغة الفرنسية

13/02/17 01396S)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - القاضي عياض

تمارة

عمالة: الصخيرات أحمد البوعناني

 - تمارة

513/02/17 18 هاشمي هجر
اللغة الفرنسية

13/02/17 25652Gسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - المير مولي عبد ا

تمارة

الثانوية التأهيلية العلمة م 

الصبيحي

601/01/10عمالة: سل 16 يسين حزام
اللغة الفرنسية

04/09/18 01296H)تابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عائشة الجابري

تمارة

203/09/13عمالة: الرباط علل الفاسي 16 بومان فاطم الزهراء
اللغة الفرنسية

04/09/18 01125X)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - أحمد البوعناني

تمارة

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل

802/09/16إقليم: آسفي 16 بسيمة بوكرين
اللغة الفرنسية

04/09/18 14009B)سبت كزولة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - أحمد البوعناني

تمارة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسي

 - تمارة

116/09/99 8 عواطف  بروحو
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24607W)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النسيم

تمارة

206/09/00إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيلية 8 احمد الكرنوي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 07704Y)بني ملل )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المير مولي عبد ا

تمارة

عمالة: الصخيرات عبد الرحمان الداخل

 - تمارة

107/09/05 7 بدرالدين مستنصر
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 23490G)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المير مولي عبد ا

تمارة

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصور

 - تمارة

102/01/17 6 أفود لبنى
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25467F)الهرهورة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الخوارزمي

تمارة

عمالة: وجدة - ثا. لل أسماء

أنكاد

116/09/04 100 اشتوك فاطمة
اللغة النجليزية

11/10/04أقدمية 12 سنة 04405M)وجدة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المير مولي عبد ا

تمارة

104/09/02عمالة: الرباط عمر الخيام 40 حنان حماتي
اللغة النجليزية

02/09/14 01118P)أكدال الرياض )المقاطعة
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عمالة: الصخيرات  - م السراج

تمارة

عمالة: الصخيرات عائشة الجابري

 - تمارة

116/09/93 30 بنبلة ابراهيم
اللغة النجليزية

02/09/14 26815Wسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - أحمد البوعناني

تمارة

الثانوية التأهيلية العلمة م 

الصبيحي

402/09/14عمالة: سل 6 التزاريني خالد
اللغة النجليزية

04/09/18 01296H)تابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - سلمان الفارسي

تمارة

412/10/90عمالة: الرباطللعائشة 108 برنجال لطيفة
الجتماعيات

06/09/08 01122U)حسان )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - المنصور الدهبي

تمارة

116/09/98عمالة: الرباطالمالقي 78 رشيد ايت منصور
الجتماعيات

22/10/10 01123V)حسان )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عبد الرحمان الداخل

تمارة

1302/09/14عمالة: الرباطأبي ذر الغفاري 40 هدى الشتاوات
الجتماعيات

02/09/14 01130C)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عبد الرحمان الداخل

تمارة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

شوقي

113/02/17عمالة: سل 28 نادية سلمان
الجتماعيات

13/02/17 20911D)العيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - النسيم

تمارة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسي

 - تمارة

116/09/94 74 السعدي رشيد
الرياضيات

17/02/12 24607W)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المعطي بوعبيد

تمارة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسي

 - تمارة

106/09/01 44 اوزين فؤاد
الرياضيات

07/09/17 24607W)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - أبي بكر الرازي

تمارة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسي

 - تمارة

205/09/11 42 بلفقيه احمد
الرياضيات

02/09/15 24607W)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المهدي المنجرة

تمارة

عمالة: الصخيرات الندلس

 - تمارة

105/09/08 38 بولعيون عبد الحكيم
الرياضيات

02/09/16 01395R)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابن رشد

تمارة

506/09/06عمالة: الرباطالمالقي 30 اهبيهيب هشام
الرياضيات

02/09/14 01123V)حسان )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - أبي بكر الرازي

تمارة

عمالة: الصخيرات الندلس

 - تمارة

102/09/16 28 فؤاد يعقوبي
الرياضيات

02/09/16 01395R)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الشيخ ابن تيمية

تمارة

عمالة: الصخيرات عبد ا الشفشاوني

 - تمارة

202/09/16 28 سكينة بلحسن
الرياضيات

02/09/16 01396S)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - أحمد البوعناني

تمارة

عمالة: الصخيرات المام البخاري

 - تمارة

906/09/17 22 شيماء اللجائي
الرياضيات

06/09/17 24606V)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد ا الشفشاوني

تمارة

213/02/17عمالة: الرباطحمان الفطواكي 18 أحمد صلحي
الرياضيات

13/02/17 01131D)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عبد ا إبراهيم

تمارة

713/02/17إقليم: الخميساتالموحدين 18 عمار ياسين
الرياضيات

13/02/17 26753D)الخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات  -  م عابد الجابري

تمارة

عمالة مقاطعة ابن الياسمين

الحي الحسني

103/09/13 12 المصباحي فاطمة
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 01685F)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  -  م عابد الجابري

تمارة

 الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

501/01/07عمالة: سل 62 كوثر لمغبر
علوم الحياة 

والرض
نعم 03/09/13 20910C)حصين )المقاطعة
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عمالة: الصخيرات  - المنصور الدهبي

تمارة

1120/08/15عمالة: الرباطابن بطوطة 7 بوكرامي فريدة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 01127Z)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - أبي بكر الرازي

تمارة

عمالة: الصخيرات مولي علي الشريف

 - تمارة

426/07/10 44 حنان الجدع
الفيزياء والكيمياء

نعم 02/09/15 18421X)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مولي علي الشريف

تمارة

عمالة: الصخيرات أبي بكر الرازي

 - تمارة

213/02/17 18 أسماء عبد الرزاق
الفيزياء والكيمياء

نعم 13/02/17 25273V)الصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النسيم

تمارة

عمالة: الصخيرات عبد ا الشفشاوني

 - تمارة

310/01/91 86 أسماء منادي إدريسي
التربية السلمية

23/09/10 01396S)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الشيخ ابن تيمية

تمارة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسي

 - تمارة

107/09/04 33 نور الدين شعيبي
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 24607W)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الرحمان الداخل

تمارة

302/09/10عمالة: الرباطابن سينا 18 شرف لمين
التربية السلمية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 01134G)السويسي )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - بلل بن رباح

تمارة

116/09/97عمالة: الرباط دار السلم 92 م الحاجي
التربية البدنية

04/10/04إلتحاق بالزوجة 01124W)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - م السراج

تمارة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسي

 - تمارة

102/09/15 7 إكرام زكللي
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24607W)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابن رشد

تمارة

106/09/06إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد حريز 26 حميد دامي
المعلوميات

06/09/15إلتحاق بالزوجة 14640M)برشيد )البلدية
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05

الثانوية التأهيلية رياض إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية

الزاهية

316/09/92عمالة: مراكش 108 عبد العزيز حسني
اللغة العربية

05/09/07أقدمية 12 سنة 26730Dحربيل

1001/03/11إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية 64 همالي نعيمة
اللغة العربية

01/03/11 11981X)مريرت )البلدية

الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

جبل

501/03/11إقليم: وزان 64 مريم  الرايس
اللغة العربية

01/03/11 15123Mلمجاعرة

202/09/10إقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيليةإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 54 لطيفة خدة
اللغة العربية

02/09/10إلتحاق بالزوج 04233A)الحاجب )البلدية

ثانوية م السادس التأهيلية إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية

التقنية

105/09/11إقليم: أزيلل 48 سمير اربع
اللغة العربية

05/09/11 25007F)أزيلل )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
 الثانوية التأهيلية م بن إقليم: أزيلل

الحسن الوزاني

226/07/10عمالة: سل 46 يوسف الزدكي
اللغة العربية

02/09/14 24719T)بطانة )المقاطعة

102/09/14عمالة: سل الثانوية التأهيلية غانديإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 40 لمياء أولحيان
اللغة العربية

02/09/14 20906Y)حصين )المقاطعة

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا كنونإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية

أنكاد

103/09/13 38 خنتاش نعيمة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 04385R)وجدة )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
   ثانوية اولد سعيد  إقليم: أزيلل

التاهيلية

1002/09/15إقليم: بني ملل 34 عبد العالي زهري
اللغة العربية

02/09/15 26237Tأولد سعيد الواد

1302/09/14إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولتإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 30 العمراني الحسن
اللغة العربية

02/09/14 26653Vتاولوكلت

1002/09/14إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 30 النميس صلح الدين
اللغة العربية

02/09/14 07274F)أزيلل )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية

صالح

802/09/16 28 فاطمة العيشوبي
اللغة العربية

02/09/16 07709D)أولد عياد )البلدية

ثانوية المختار السوسي إقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

601/01/17 28 نعيمة عبداوي
اللغة العربية

01/01/17 07691Jاهل مربع

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية
907/09/17إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن رشدإقليم: أزيلل 22 مليكة زردك

اللغة العربية
07/09/17 12266G)ابي الجعد )البلدية

إقليم: سيدي المهدي بن بركةإقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيلية

سليمان

201/01/17 18 فاطمة الحسني
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوج 25988Xأولد حسين

802/09/16إقليم: الحاجبثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 18 سهام شعيوي
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04236D)سبع عيون )البلدية

304/09/18إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 6 الحسيني سميرة
اللغة العربية

04/09/18 07291Z)أزيلل )البلدية

الثانوية التأهيلية الشهيد إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية

صالح السرغيني

201/01/10إقليم: الرحامنة 70 مغروس حليمة
اللغة الفرنسية

01/01/10 09357V)ابن جرير )البلدية
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201/01/10إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 70 دنيا زيادي
اللغة الفرنسية

01/01/10 26753D)الخميسات )البلدية

   ثانوية اولد سعيد  إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

التاهيلية

401/01/10إقليم: بني ملل 46 جهر طارق
اللغة الفرنسية

03/09/13 26237Tأولد سعيد الواد

901/01/17إقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية 28 عواطف السكيري
اللغة الفرنسية

01/01/17 22681Cعين مديونة

101/01/17إقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيليةإقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية 24 اليماني الشاهير
اللغة الفرنسية

04/09/18 07278Kأيت ام

ثانوية سد بين الويدان 

التأهيلية
401/01/10إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: أزيلل 19 انبارش كيرو

اللغة الفرنسية
06/09/17إلتحاق بالزوجة 07704Y)بني ملل )البلدية

ثانوية سد بين الويدان 

التأهيلية
ثانوية الحسن الثاني إقليم: أزيلل

التأهيلية

602/09/15إقليم: بني ملل 18 سميحة لحلو
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 07698S)بني ملل )البلدية

1102/09/16إقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 18 أيوب العلمي
اللغة الفرنسية

02/09/16 22681Cعين مديونة

الثانوية التأهيلية طريق إقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية

الرباط

302/09/16إقليم: العرائش 18 الونيسي م حمزة
اللغة الفرنسية

02/09/16 25534D)القصر الكبير )البلدية

ثانوية المختار السوسي إقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

201/01/17 18 عصام حلوي
اللغة الفرنسية

01/01/17 07691Jاهل مربع

إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

صالح

401/01/17 18 حميد اوسوس
اللغة الفرنسية

01/01/17 07709D)أولد عياد )البلدية

106/09/17إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيلية 12 م اغران
اللغة الفرنسية

06/09/17 07291Z)أزيلل )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
   ثانوية اولد سعيد  إقليم: أزيلل

التاهيلية

1006/09/17إقليم: بني ملل 12 سكينة الحنصالي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26237Tأولد سعيد الواد

206/09/17إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 12 عبد الكريم اججيك
اللغة الفرنسية

06/09/17 07292A)دمنات )البلدية

106/09/17إقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيليةإقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية 12 وصال بهداوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 07290Yفم الجمعة

404/09/18إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 6 فهد نجمي
اللغة الفرنسية

04/09/18 18480Lتنانت

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية
206/09/06عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن عبادإقليم: أزيلل 78 نادية   لهباس

اللغة النجليزية
06/09/06أقدمية 12 سنة 02654J)جليز )المقاطعة

103/09/13عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 46 م البعقيلي
اللغة النجليزية

03/09/13 25517Kتسلطانت

ثانوية سد بين الويدان 

التأهيلية
116/09/99إقليم: أزيللثانوية واويزغت التأهيليةإقليم: أزيلل 28 المصطفى الزيتوني

اللغة النجليزية
نعم 02/09/16 07294Cواويزغت
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302/09/15إقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية 28 زكاغي المصطفى
اللغة النجليزية

04/09/18 26422Uبني عياط

1202/09/16إقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية 28 دنيا منصوري
اللغة النجليزية

02/09/16 23475Rأيت بوبيدمان

1002/09/16عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية 28 ياسين الدريسي طوران
اللغة النجليزية

02/09/16 25515Hسيدي الزوين

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
702/09/16إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: أزيلل 28 جمال إدريسي

اللغة النجليزية
02/09/16 07711Fتاكزيرت

302/09/16إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 28 يوسف ادحساين
اللغة النجليزية

02/09/16 17304H)أولد برحيل )البلدية

802/09/14إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلمإقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيلية 26 يوسف فاطمي
اللغة النجليزية

02/09/16 25514G)ابن جرير )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
502/09/16إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: أزيلل 18 لميا جباري

اللغة النجليزية
02/09/16 07292A)دمنات )البلدية

ثانوية سد بين الويدان إقليم: أزيللثانوية واويزغت التأهيلية

التأهيلية

1004/09/18إقليم: أزيلل 16 المهاجير م
اللغة النجليزية

نعم 04/09/18 07293Bافورار

106/09/17إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيلية 12 الوافي الساعيد
اللغة النجليزية

06/09/17 07291Z)أزيلل )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
907/09/17إقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيليةإقليم: أزيلل 12 م احركي

اللغة النجليزية
07/09/17 07278Kأيت ام

606/09/17إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيلية 12 سعيد أرشيد
اللغة النجليزية

06/09/17 07292A)دمنات )البلدية

206/09/17إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 12 الغزوي عبد الرزاق
اللغة النجليزية

04/09/18 07274F)أزيلل )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية

صالح

604/09/18 6 حيان م
اللغة النجليزية

04/09/18 25832C سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

504/09/18إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية 6 سعيد وفاء
اللغة النجليزية

04/09/18 07295Dبزو

804/09/18إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 6 ياسين اموجان
اللغة النجليزية

04/09/18 07295Dبزو

1004/09/18إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية 6 بوقضيب حسن
اللغة النجليزية

04/09/18 18480Lتنانت

104/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيلية 6 كريم ايوسي
اللغة النجليزية

04/09/18 11981X)مريرت )البلدية

ثانوية المختار السوسي إقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

504/09/18 6 بن همو المصطفى
اللغة النجليزية

04/09/18 07691Jاهل مربع
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ثانوية م السادس التأهيلية إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيلية

التقنية

116/09/98إقليم: أزيلل 84 موزارور ابراهيم
الجتماعيات

20/09/10 25007F)أزيلل )البلدية

201/01/10إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 70 م ضرضوري
الجتماعيات

01/01/10 11576G)الخميسات )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية

التأهيلية

1303/09/13إقليم: صفرو 46 عادل المصباحي
الجتماعيات

03/09/13 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: أزيللثانوية واويزغت التأهيلية

الخوارزمي

703/09/13عمالة: مكناس 36 المعلم يوسف
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

702/09/14إقليم: تازةبني فراسنإقليم: أزيللثانوية واويزغت التأهيلية 30 المغاري م
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 16676Aبني فراسن

401/01/17إقليم: أزيللثانوية واويزغت التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 18 م ازمران
الجتماعيات

01/01/17 07294Cواويزغت

1302/09/16إقليم: تارودانتثأ.الركإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 18 اسماعيل أيت العياد
الجتماعيات

02/09/16 17297A)ايغرم )البلدية

406/09/17إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيليةإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 12 فاطمة مشهور
الجتماعيات

06/09/17 07274F)أزيلل )البلدية

204/09/18إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 6 جمال مغير
الجتماعيات

04/09/18 07292A)دمنات )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

كنون

1004/09/18إقليم: خريبكة 6 عزيز حبيبي
الجتماعيات

04/09/18 12267H)ابي الجعد )البلدية

104/09/18إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيلية 6 حنان البارودي
الجتماعيات

04/09/18 07292A)دمنات )البلدية

704/09/18إقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 6 اوزرور سعيد
الجتماعيات

04/09/18 24288Zتيزي نيسلي

ثانوية م السادس التأهيلية إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيلية

التقنية

101/01/10إقليم: أزيلل 66 م ايت الحاج
الرياضيات

14/09/11 25007F)أزيلل )البلدية

103/09/13إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن عبدونإقليم: أزيللثانوية أزود التأهيلية 46 اكرام امكن
الرياضيات

03/09/13 12259Z)خريبكة )البلدية

ثانوية سد بين الويدان 

التأهيلية
602/09/14إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: أزيلل 40 مطيع فؤاد

الرياضيات
02/09/14 07704Y)بني ملل )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية

زياد

102/09/14عمالة: مكناس 30 رجاء الوافي
الرياضيات

02/09/14 03952V)مكناس )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيليةإقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية

الفنيدق

202/09/14 30 هشام حميدي
الرياضيات

02/09/14 21287M)المضيق )البلدية

ثانوية م السادس التأهيلية 

التقنية
الثانوية العدادية ابن البناء إقليم: أزيلل

المراكشي

203/09/13عمالة: مراكش 28 المغازلي م توفيق
الرياضيات

02/09/16 02705P)مراكش المدينة )المقاطعة
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602/09/16إقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 28 م  خيضر
الرياضيات

02/09/16 26422Uبني عياط

ثانوية سد بين الويدان إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيلية

التأهيلية

202/09/15إقليم: أزيلل 18 النبيد ياسين
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 07293Bافورار

223/01/17إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيليةإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 16 ايمان باها
الرياضيات

06/09/17 07274F)أزيلل )البلدية

ثانوية عمر بن الخطاب إقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيلية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

918/01/17 16 عبد العزيز صابيري
الرياضيات

06/09/17 07712Gبرادية

106/09/17إقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 12 وديع ابن العباس
الرياضيات

06/09/17 07282Pتدلي فطواكة

904/09/18إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيلية 6 عبد الفتاح اسعاد
الرياضيات

04/09/18 07292A)دمنات )البلدية

ثانوية الحسن الول إقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

التأهيلية

304/09/18إقليم: أزيلل 6 م تقبيبت
الرياضيات

04/09/18 07286Uتاكلفت

303/09/13إقليم: الرحامنةالثانوية التقنية الرحامنةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 46 بلخرشاش زهيرة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 24255N)ابن جرير )البلدية

الثانوية العدادية الحسن إقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيلية

الول

1101/01/10إقليم: خنيفرة 34 عبد العزيز بادي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 21912Sسبت ايت رحو

إقليم: قلعة ثانوية الجوالة العداديةإقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية

 السراغنة

202/09/16 28 هند الصغراوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 24553Mالجوالة

الثانوية التأهيلية الشهيد إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية

صالح السرغيني

201/01/17إقليم: الرحامنة 14 نهال أرزوض
علوم الحياة 

والرض
27/09/18إلتحاق بالزوج 09357V)ابن جرير )البلدية

ثانوية م السادس التأهيلية 

التقنية
إقليم: الفقيه بن  ثانوية الخوارزمي التقنيةإقليم: أزيلل

صالح

303/09/13 42 كوثـــر سداد
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعم 02/09/15 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

101/01/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 18 ارضم سفيان
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعم 01/01/17 11981X)مريرت )البلدية

الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيلية

جبل

1103/09/13إقليم: وزان 46 كريمة عللي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 15123Mلمجاعرة

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: أزيللثانوية أزود التأهيلية

يعقوب

703/09/13 46 بشرى العزيزي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25585Jالوادين

1102/09/14إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: أزيللثانوية واويزغت التأهيلية 40 العيماني ابراهيم
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 15115D)دار الكداري )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: أزيللثانوية ارفالة العدادية

التأهيلية

801/09/14إقليم: بني ملل 40 عماري   عبد العزيز
الفيزياء والكيمياء

01/09/14 07703X)القصيبة )البلدية

إقليم: سيدي المهدي بن بركةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

سليمان

1103/09/13 36 جلل  بوعياد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25988Xأولد حسين
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المديرية القليمية 
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ثانوية الحسن الول إقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيلية

التأهيلية

602/09/15إقليم: أزيلل 34  م عمراوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 07286Uتاكلفت

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية

صالح

1002/09/15 34 م حنيني
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 07706A)الفقيه بن صالح )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية

عبدالرحمان

202/09/10عمالة: مراكش 31 مخلوف عبد العاطي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 02477S)المنارة )المقاطعة

102/09/14إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية توبقالإقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية 30 ابراهيم امهان
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 23527X)تحناوت )البلدية

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية

تاشفين

402/09/15عمالة: مراكش 24 اتزي مصطفى
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية أزود التأهيلية

صالح

701/01/17 19 عبد الرحيم تزوضى
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوجة 07709D)أولد عياد )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
1003/09/13إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الداخلةإقليم: أزيلل 18 مراد السبعي

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 12269K)بوجنيبة )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
1003/09/13إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: أزيلل 18 المصطفى تاليان

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 07291Z)أزيلل )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية

السوسي

502/09/16إقليم: الحوز 18 البشير لعناية
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26581Sأوريكة

إقليم: الفقيه بن ثانوية الموحدين التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية

صالح

302/09/16 18 الفاطمي احمد
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 07694Mالخالفية

101/01/17إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيلية 18 بوهاوي عبد الرزاق
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 07295Dبزو

إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية

صالح

402/09/16 18 بولكساكس م
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 07709D)أولد عياد )البلدية

ثانوية م السادس التأهيلية إقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية

التقنية

902/09/16إقليم: أزيلل 18 احتاسن جمال
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25007F)أزيلل )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية

 السراغنة

803/09/13 16 حسن حمريش
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

106/09/17إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 12 سارة اودرهوش
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 07291Z)أزيلل )البلدية

906/09/17إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيليةإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 12 حفصة اشعيب
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 07274F)أزيلل )البلدية

تانوية القاضي عياض إقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية

التأهيلية

904/09/18إقليم: أزيلل 6 سعدوي خالد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 18481Mمولي عيسى بن إدريس

إقليم: شتوكة آيت ثأ. آيت باهاإقليم: أزيللثانوية واويزغت التأهيلية

باها

903/09/13 46 افقير سعيد
التربية السلمية

03/09/13 23874Z)أيت باها )البلدية
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ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية بني جميل إقليم: أزيلل

مسطاسة

1803/09/13إقليم: الحسيمة 36 البشير المحمودي
التربية السلمية

03/09/13 27202Sبني جميل

إقليم: قلعة ثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية

 السراغنة

1402/09/16 18 عبدالحق زنتار
التربية السلمية

02/09/16 23115Zالصهريج

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
1302/09/16إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدوإقليم: أزيلل 18 هشام بوناجي

التربية السلمية
02/09/16 04803V)دبدو )البلدية

ثانوية المختار السوسي إقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

201/01/17 18 م بوزيان
التربية السلمية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 07691Jاهل مربع

الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية

دادس

201/01/17إقليم: تنغير 18 جمال الدين المنصوري
التربية السلمية

01/01/17 13515P)بو مالن دادس )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
1102/09/16إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: أزيلل 18 عبد ا عمري

التربية السلمية
02/09/16إلتحاق بالزوجة 26734Hعين لكداح

104/09/18إقليم: أزيللثانوية واويزغت التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية 6 وشاكو لحسن
التربية السلمية

04/09/18 07294Cواويزغت

116/09/98إقليم: الجديدةالثانوية التقنية الرازيإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 128 سميرة كابو
التربية البدنية

16/09/98أقدمية 16 سنة 08732R)الجديدة )البلدية

116/09/98إقليم: الجديدةالثانوية التقنية الرازيإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 116 صلح الدين  بنموسى
التربية البدنية

09/10/01أقدمية 16 سنة 08732R)الجديدة )البلدية

ثانوية موحى وحمو إقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيلية

التأهيلية

603/09/13إقليم: بني ملل 42 الديب   مصطفي
التربية البدنية

02/09/15 07705Z)بني ملل )البلدية

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية
703/09/13إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةإقليم: أزيلل 36 عبد العزيز البقالي

التربية البدنية
03/09/13 07684Bأولد ايعيش

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية

يعقوب

1202/09/14 30 كريم الختيري
التربية البدنية

02/09/14 25585Jالوادين

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

202/09/16 28 نبيل ايت علل
التربية البدنية

02/09/16 09355T)قلعة السراغنة )البلدية

202/09/15إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 24 رضوان المدني
التربية البدنية

02/09/15 07291Z)أزيلل )البلدية

ثانوية المام الغزالي إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية

التأهيلية

702/09/16إقليم: تاونات 18 زكرياء ازراري
التربية البدنية

02/09/16 25693Bتافرانت

1402/09/16إقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 18 بن عبو صلح الدين
التربية البدنية

02/09/16 25691Zكلز

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية

التأهيلية

902/09/16إقليم: بني ملل 18 م الحرش
التربية البدنية

02/09/16 07707B)قصبة تادلة )البلدية

904/09/18إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيليةإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 16 سوفيان الشرفاوي
التربية البدنية

04/09/18 07274F)أزيلل )البلدية
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إقليم: الفقيه بن ثانوية النصر التأهيليةإقليم: أزيللثانوية واويزغت التأهيلية

صالح

604/09/18 16 غيدود ماجدة
التربية البدنية

04/09/18 21226Wبرادية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
307/09/17إقليم: بني ملل ثانوية إغرم لعلم التأهيليةإقليم: أزيلل 12 سعيد الزعراوي

التربية البدنية
07/09/17 25203Uدير القصيبة

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: أزيلل

صالح

107/09/17 12 أيوب فوزي
التربية البدنية

07/09/17 07709D)أولد عياد )البلدية

ثانوية شللت أزود 

العدادية
206/09/17إقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيليةإقليم: أزيلل 10 عيسى  أمون

التربية البدنية
04/09/18 26422Uبني عياط

504/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 6 امين وزين
التربية البدنية

04/09/18 11969Jكروشن

إقليم: الفقيه بن  ثانوية الخوارزمي التقنيةإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية

صالح

604/09/18 6 عبد الكريم رحاوي
التربية البدنية

04/09/18 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

802/09/16إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية 18 سفيان ايت مساعد
المعلوميات

02/09/16 11981X)مريرت )البلدية

704/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابيإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 16 هند الكعموصي
المعلوميات

04/09/18 12265F)ابي الجعد )البلدية

الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

جبل

503/09/13إقليم: وزان 46 عبد  ال ل ه    المهدبة
الفلسفة

03/09/13 15123Mلمجاعرة

إقليم: سيدي المهدي بن بركةإقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

سليمان

1401/01/17 28 منصف بنخطاب
الفلسفة

01/01/17 25988Xأولد حسين

107/09/17إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 22 رشيد ابعوش
الفلسفة

07/09/17 07291Z)أزيلل )البلدية

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية

المرنيسي

218/11/11عمالة: مراكش 19 خدوجة رزقي
الفلسفة

02/09/16إلتحاق بالزوج 26729C)المنارة )المقاطعة

102/09/16إقليم: الرشيديةالثانوية تافيللت التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية 18 الموجود مصطفى
الفلسفة

02/09/16إلتحاق بالزوجة 25732U)الرشيدية )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
302/09/16إقليم: بركانالثانوية الفلحيةإقليم: أزيلل 18 م الصغير هشمي

الفلسفة
02/09/16إلتحاق بالزوجة 04680L)بركان )البلدية

107/09/17إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 12 م محفوظ
الفلسفة

07/09/17 07274F)أزيلل )البلدية

الثانوية العدادية الحسن إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية

الول

1004/09/18إقليم: خنيفرة 7 سكينة طل
الفلسفة

04/09/18إلتحاق بالزوج 21912Sسبت ايت رحو

204/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيلإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 6 يوسف عبو
الفلسفة

04/09/18 12263D)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

كنون

604/09/18إقليم: خريبكة 6 م زرياح
الفلسفة

04/09/18 12267H)ابي الجعد )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

إقليم: الفقيه بن  ثانوية بئر انزران التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية

صالح

1204/09/18 6 اسماعيل فارس
الفلسفة

04/09/18 07701V)الفقيه بن صالح )البلدية

304/09/18إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 6 اسماعيل حسناوي
الفلسفة

04/09/18 07295Dبزو

307/09/04إقليم: بني مللثانوية ابن سينا التاهيليةإقليم: بني ملل ثانوية إغرم لعلم التأهيلية 51 بن سعيد حسن
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 07697R)بني ملل )البلدية

   ثانوية اولد سعيد  

التاهيلية
201/01/10إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: بني ملل 40 جبراني  م

اللغة الفرنسية
02/09/14 12258Y)خريبكة )البلدية

ثانوية عبد الرحيم بوعبيد إقليم: بني مللثانوية الزهور العدادية

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

307/09/04 92 حيضر    بنمومن
اللغة النجليزية

05/09/08 25510C)المضيق )البلدية

128/11/00إقليم: بني مللثانوية النور التأهيليةإقليم: بني مللثانوية الزرقطوني التأهيلية 88 مولود المكروم
اللغة النجليزية

02/09/14 23624Cأولد امبارك

105/09/08إقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: بني ملل ثانوية إغرم لعلم التأهيلية 46 صديق سمللي
اللغة النجليزية

03/09/13 21224Uفم العنصر

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
201/01/10إقليم: بني مللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: بني ملل 46 جمال عبد الرحيم

اللغة النجليزية
03/09/13 26231L)بني ملل )البلدية

101/01/10إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةإقليم: بني ملل ثانوية إغرم لعلم التأهيلية 46 فتح ا حنبل
اللغة النجليزية

03/09/13 07684Bأولد ايعيش

104/09/09إقليم: بني مللثانوية ابن سينا التاهيليةإقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيلية 46 عبد الخالق الزروالي
اللغة النجليزية

03/09/13 07697R)بني ملل )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
101/01/10إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الداخلةإقليم: بني ملل 40 لحسن سهلن

اللغة النجليزية
02/09/14 12269K)بوجنيبة )البلدية

   ثانوية اولد سعيد  

التاهيلية
518/11/11إقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: بني ملل 36 حسن بولعيد

اللغة النجليزية
02/09/14 21224Uفم العنصر

103/09/13إقليم: بني مللثانوية م الخامس التقنيةإقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيلية 29 التوفيق حنان
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوج 07699T)بني ملل )البلدية

ثانوية عبد الرحيم بوعبيد إقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيلية

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

307/09/05 28 فحصي   مريم
اللغة النجليزية

02/09/16 25510C)المضيق )البلدية

الثانوية التأهيلية عبدا إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية

ابراهيم

1002/09/16إقليم: الرحامنة 28 سعيد لميم
اللغة النجليزية

02/09/16 09341C)ابن جرير )البلدية

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية
723/01/17إقليم: بني ملل ثانوية إغرم لعلم التأهيليةإقليم: بني ملل 28 غرنيط سارة

اللغة النجليزية
23/01/17 25203Uدير القصيبة

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
502/09/16إقليم: بني ملل ثانوية إغرم لعلم التأهيليةإقليم: بني ملل 24 م العمري

اللغة النجليزية
04/09/18 25203Uدير القصيبة

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية

التأهيلية

123/01/17إقليم: بني ملل 21 زاهيري عبدالكريم
اللغة النجليزية

23/01/17إلتحاق بالزوجة 07707B)قصبة تادلة )البلدية
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ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية
   ثانوية اولد سعيد  إقليم: بني ملل

التاهيلية

302/09/16إقليم: بني ملل 18 هشام واعرابي
اللغة النجليزية

02/09/16 26237Tأولد سعيد الواد

   ثانوية اولد سعيد  إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيلية

التاهيلية

302/09/16إقليم: بني ملل 16 فاضل عمر
اللغة النجليزية

04/09/18 26237Tأولد سعيد الواد

1002/09/16إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيليةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 16 السعيد رشدي
اللغة النجليزية

04/09/18 07708C)زاوية الشيخ )البلدية

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية
ثانوية مولي اسماعيل إقليم: بني ملل

التأهيلية

1007/09/17إقليم: بني ملل 12 يوسف مرغيش
اللغة النجليزية

07/09/17 07707B)قصبة تادلة )البلدية

104/09/18إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيليةإقليم: بني مللثانوية بوتفردة العدادية 6 اكرام بوقدري
اللغة النجليزية

04/09/18 07681Y)زاوية الشيخ )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية

صالح

304/09/18 6 م المختاري
اللغة النجليزية

04/09/18 07709D)أولد عياد )البلدية

عمالة: الصخيرات عبد الرحمان الداخلإقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية

 - تمارة

207/09/05 94 كمتي سعيد
الجتماعيات

07/09/05أقدمية 12 سنة 23490G)عين العودة )البلدية

305/09/07إقليم: بني مللثانوية ابن سينا التاهيليةإقليم: بني مللثانوية السلم العدادية 52 حمادي اسماء
الجتماعيات

04/09/12 07697R)بني ملل )البلدية

401/03/11إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: بني مللثانوية النور التأهيلية 42 سعيد ابوبكر الصديق
الجتماعيات

26/09/18 07704Y)بني ملل )البلدية

116/09/93إقليم: بني مللثانوية م الخامس التقنيةإقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيلية 118 عبد الكريم طه
الرياضيات

07/01/99أقدمية 16 سنة 07699T)بني ملل )البلدية

102/02/09إقليم: بني مللثانوية م الخامس التقنيةإقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيلية 51 ادبل لطيفة
الرياضيات

05/09/11إلتحاق بالزوج 07699T)بني ملل )البلدية

ثانوية الحسن الثاني 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن الثانوية الفلحيةإقليم: بني ملل

صالح

105/09/07 42 صالح المسكيوي
الرياضيات

06/09/17 24037Bكريفات

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
201/01/10إقليم: بني مللثانوية ابن سينا التاهيليةإقليم: بني ملل 36 م أمين واسيل

الرياضيات
02/09/13إلتحاق بالزوجة 07697R)بني ملل )البلدية

302/09/15عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينإقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيلية 34 فاطمة قرمامح
الرياضيات

02/09/15 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة

ثانوية مولي رشيد إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيلية

التأهيلية

202/09/14إقليم: بني ملل 31 خديجة موفيد
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 07702W)قصبة تادلة )البلدية

   ثانوية اولد سعيد  

التاهيلية
102/09/14إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: بني ملل 28 عزيز روت

الرياضيات
06/09/17 07711Fتاكزيرت

ثانوية طارق بن زياد إقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية

التأهيلية

802/09/16إقليم: بني ملل 28 الناوي السعيد
الرياضيات

02/09/16 07703X)القصيبة )البلدية

501/01/17إقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: بني ملل ثانوية إغرم لعلم التأهيلية 20 سماح عسلوي
الرياضيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 21224Uفم العنصر
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323/01/17إقليم: بني مللثانوية ابن سينا التاهيليةإقليم: بني مللثانوية ابن تومرت العدادية 18 صدوقي إسماعيل
الرياضيات

23/01/17إلتحاق بالزوجة 07697R)بني ملل )البلدية

   ثانوية اولد سعيد  إقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية

التاهيلية

707/09/17إقليم: بني ملل 12 م اشعيب
الرياضيات

07/09/17 26237Tأولد سعيد الواد

804/09/18إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيلية 6 هشام عربي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 07711Fتاكزيرت

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية صلح إقليم: بني ملل

الدين اليوبي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

602/09/16 19 فؤاد طالبة
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/16إلتحاق بالزوجة 01561W)الفداء )المقاطعة

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
101/03/11إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: بني ملل 54 م بومالك

الفيزياء والكيمياء
01/03/11 11574E)تيفلت )البلدية

102/09/09عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكنديإقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية 46 عبد الحق القاسمي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 26772Z)ويسلن )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتية

التأهيلية

101/01/10إقليم: بني ملل 46 زين الدين صالح
الفيزياء والكيمياء

05/09/13 07703X)القصيبة )البلدية

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
101/03/11إقليم: بني مللثانوية ابن سينا التاهيليةإقليم: بني ملل 44 الشرقاوي السبدي

الفيزياء والكيمياء
02/09/16إلتحاق بالزوجة 07697R)بني ملل )البلدية

   ثانوية اولد سعيد  إقليم: بني ملل ثانوية إغرم لعلم التأهيلية

التاهيلية

407/09/17إقليم: بني ملل 12 زمزومي مونة
الفيزياء والكيمياء

نعم 07/09/17 26237Tأولد سعيد الواد

331/07/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية المجدإقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية 12 انوار شكور
الفيزياء والكيمياء

07/09/17 25532B)مريرت )البلدية

   ثانوية اولد سعيد  

التاهيلية
603/09/13إقليم: بني ملل ثانوية إغرم لعلم التأهيليةإقليم: بني ملل 6 مصطفى قجى

الفيزياء والكيمياء
نعم 04/09/18 25203Uدير القصيبة

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيلية

صالح

902/09/14 40 م الدهيري
التربية السلمية

نعم 02/09/14 07706A)الفقيه بن صالح )البلدية

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية
1002/09/15إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: بني ملل 26 بولويز عبد الكبير

التربية السلمية
02/09/15إلتحاق بالزوجة 07704Y)بني ملل )البلدية

207/09/04إقليم: بني مللثانوية ابن سينا التاهيليةإقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيلية 56 سعيد اهبور
التربية البدنية

02/09/15 07697R)بني ملل )البلدية

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية
ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: بني ملل

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

207/09/17 12 عز الدين زهيد
التربية البدنية

07/09/17 07693Lالخالفية

606/09/17إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومةإقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيلية 12 مراد غزوني
التربية البدنية

06/09/17 25987W)وادي زم )البلدية

عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية

 - تمارة

507/09/04 100 م الخمري
المعلوميات

02/10/04أقدمية 12 سنة 27114W)عين العودة )البلدية

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية
1004/09/18إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيليةإقليم: بني ملل 6 عدبي سعيد

المعلوميات
04/09/18 07681Y)زاوية الشيخ )البلدية
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ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية
ثانوية موحى وحمو إقليم: بني ملل

التأهيلية

607/09/05إقليم: بني ملل 88 عثمان زوهري
الفلسفة

05/09/08 07705Z)بني ملل )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
 الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: بني ملل

بن أبي بكر التطواني

503/09/13عمالة: سل 36 بنزروالة مصطفى
الفلسفة

03/09/13 01290B)بطانة )المقاطعة

1102/09/15إقليم: الخميساتالباروديإقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيلية 24 جواد جعدي
الفلسفة

08/09/15 18692Sخميس سيدي يحيى

ثانوية موحى وحمو 

التأهيلية
ثانوية عقبة بن نافع إقليم: بني ملل

التأهيلية

405/09/11إقليم: الجديدة 18 حماني نسرين
الفلسفة

02/09/16إلتحاق بالزوج 25797P)لبير الجديد )البلدية

   ثانوية اولد سعيد  

التاهيلية
ثانوية الحسن الول إقليم: بني ملل

التأهيلية

423/01/17إقليم: أزيلل 18 قرارش حسن
الفلسفة

23/01/17 07286Uتاكلفت

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية ولي العهد إقليم: الفقيه بن صالح

المير مولي الحسن

306/09/01عمالة: مراكش 36 رجاء القاضي
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 25245Pحربيل

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
602/09/15عمالة: الرباطابن بطوطةإقليم: الفقيه بن صالح 34 سومية العبسي

اللغة العربية
02/09/15 01127Z)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية لحسن إقليم: الفقيه بن صالح ثانوية بئر انزران التأهيلية

اليوسي

1403/09/13إقليم: خنيفرة 28 م عبدالوي
اللغة العربية

02/09/16 11982Yأيت اسحاق

الثانوية التأهيلية المنصور إقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية

الدهبي

1401/01/17إقليم: خنيفرة 28 رشدي ازكاغ
اللغة العربية

01/01/17 11987Dمولي بوعزة

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية المنصور إقليم: الفقيه بن صالح

الدهبي

101/01/17إقليم: خنيفرة 28 لحسن بوشال
اللغة العربية

01/01/17 11987Dمولي بوعزة

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: الفقيه بن صالح

جبل

1101/01/17إقليم: وزان 18 م اعبيدة
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 15123Mلمجاعرة

الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

الحمداوي

202/09/16عمالة: سل 18 فاطمة حميوي
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوج 01297J)تابريكت )المقاطعة

116/09/91إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: الفقيه بن صالح ثانوية بئر انزران التأهيلية 112 يوسف مزون
اللغة الفرنسية

04/09/02أقدمية 16 سنة 10802R)القنيطرة )البلدية

ثانوية موحى وحمو إقليم: الفقيه بن صالحثانوية النصر التأهيلية

التأهيلية

216/09/92إقليم: بني ملل 112 م تاقي
اللغة الفرنسية

04/09/02أقدمية 16 سنة 07705Z)بني ملل )البلدية

105/09/03إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح ثانوية الخوارزمي التقنية 82 عبدالله  هشيمي
اللغة الفرنسية

05/09/07أقدمية 12 سنة 07704Y)بني ملل )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: الفقيه بن صالح

ملول

301/01/17 28 حسني زينب
اللغة الفرنسية

01/01/17 05111E)انزكان )البلدية

202/09/15إقليم: بني مللثانوية ابن سينا التاهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية التغناري التقنية 25 فاطيمة العسري
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 07697R)بني ملل )البلدية

703/09/13إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح ثانوية الخوارزمي التقنية 12 عواطف بوزيدة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 07704Y)بني ملل )البلدية
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المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية عمر ابن عبد العزيز 

العدادية
107/09/05إقليم: بني مللثانوية النور التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 76 وحساة حسن

اللغة النجليزية
05/09/08 23624Cأولد امبارك

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: الفقيه بن صالحثانوية 30 يوليوز التأهيلية

ثابت

201/01/10عمالة: مراكش 40 اسكى جمال
اللغة النجليزية

02/09/14 02708T)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الفقيه بن صالحثانوية الموحدين التأهيلية

الثاني

605/09/08إقليم: كلميم 34 تزروت عمر
اللغة النجليزية

02/09/15 10664R)بويز كارن )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
302/09/15عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: الفقيه بن صالح 34 م الديوان

اللغة النجليزية
02/09/15 25517Kتسلطانت

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: الفقيه بن صالح

باها

201/01/17 28 زين الدين سندالي
اللغة النجليزية

01/01/17 26241Xأيت عميرة

302/09/14عمالة: الرباطابن بطوطةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية 30 يوليوز التأهيلية 26 الفاطين رشيد
اللغة النجليزية

02/09/16 01127Z)اليوسفية )المقاطعة

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن ثانوية الموحدين التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

102/09/15 24 أبوالوافة صوفيا
اللغة النجليزية

02/09/15 07694Mالخالفية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
ثانوية مولي رشيد إقليم: الفقيه بن صالح

التأهيلية

402/09/15إقليم: بني ملل 24 م خطيب
اللغة النجليزية

02/09/15 07702W)قصبة تادلة )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية

صالح

502/09/15 24 مجيدة عليبو
اللغة النجليزية

02/09/15 07706A)الفقيه بن صالح )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية

صالح

106/09/17 22 سعيد تنبيهي
اللغة النجليزية

06/09/17 25832C سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح ثانوية بئر انزران التأهيلية

صالح

803/09/13 18 القاسمي المصطفى
اللغة النجليزية

02/09/16 07706A)الفقيه بن صالح )البلدية

إقليم: الفقيه بن  ثانوية بئر انزران التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية 30 يوليوز التأهيلية

صالح

602/09/17 10 مريم لبيب
اللغة النجليزية

02/09/18 07701V)الفقيه بن صالح )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: الفقيه بن صالح

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

104/09/18 6 م خطاب
اللغة النجليزية

04/09/18 07693Lالخالفية

1203/09/13إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيانإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية 36 جهاد محجوبي
اللغة السبانية

03/09/13 26690Kاولد زيان

606/09/01إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام عليإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الكندي التأهيلية 60 خالد ضفير
الجتماعيات

02/09/15 12270L)حطان )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: الفقيه بن صالحثانوية 30 يوليوز التأهيلية

مالخامس

1103/09/13إقليم: وزان 46 فاطمة العمراني
الجتماعيات

03/09/13 06422Eزومي

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية إقليم: الفقيه بن صالح

الخوارزمي

502/09/14عمالة: مكناس 30 عثمان الزموري
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

101/01/17 28 شراف بلمدني
الجتماعيات

01/01/17 07696Pسيدي عيسى بن علي
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المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية
202/09/16إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: الفقيه بن صالح 18 خالد العيساوي

الجتماعيات
02/09/16 08053C)أوطاط الحاج )البلدية

ثانوية عمر بن الخطاب 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

201/01/17 18 بزفور يوسف
الجتماعيات

01/01/17 07706A)الفقيه بن صالح )البلدية

116/09/88إقليم: بني مللثانوية م الخامس التقنيةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الكندي التأهيلية 168 حميد  خادير
الرياضيات

16/09/88أقدمية 16 سنة 07699T)بني ملل )البلدية

105/09/08إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: الفقيه بن صالحثانوية 30 يوليوز التأهيلية 56 شناني عبد الكبير
الرياضيات

03/09/13 12258Y)خريبكة )البلدية

ثانوية عمر بن الخطاب 

التأهيلية
105/09/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىإقليم: الفقيه بن صالح 32 فتوحي مريم

الرياضيات
02/09/15 26559Tواحة سيدي ابراهيم

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن ثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

601/01/17 18 مراد الركباوي
الرياضيات

02/01/17 25832C سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

ثا.صلح الدين اليوبي 

التأهيلية
إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

 السراغنة

702/09/16 18 م الراشدي
الرياضيات

01/01/17 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

ثانوية م السادس 

العدادية
ثانوية المختار السوسي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

204/09/18 16 بن العبيد زويري
الرياضيات

04/09/18 07691Jاهل مربع

الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: الفقيه بن صالحثانوية التغناري التقنية

الدين اليوبي

201/01/17إقليم: تنغير 14 محسن منصوري
الرياضيات

24/09/18إلتحاق بالزوجة 20772C)تنغير )البلدية

602/09/14إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام عليإقليم: الفقيه بن صالح ثانوية الخوارزمي التقنية 12 م سنان
الرياضيات

06/09/17 12270L)حطان )البلدية

   ثانوية اولد سعيد  إقليم: الفقيه بن صالحثانوية الموحدين التأهيلية

التاهيلية

506/09/17إقليم: بني ملل 12 الحفيان أيوب
الرياضيات

06/09/17 26237Tأولد سعيد الواد

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
ثانوية الحسن الثاني إقليم: الفقيه بن صالح

التأهيلية

402/09/14إقليم: بني ملل 6 عاشق سفيان
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 07698S)بني ملل )البلدية

401/01/17إقليم: بني مللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية التغناري التقنية 6 عــــــــــدال مــونــيــــــــر
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26231L)بني ملل )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

102/09/09 54 حسناء البيازي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 07709D)أولد عياد )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
ثانوية سيدي المخفي إقليم: الفقيه بن صالح

التأهيلية

203/09/13إقليم: إفران 46 لحنافي دلل
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26267Aسيدي المخفي

الثانوية التأهيلية جابر ابن إقليم: الفقيه بن صالح ثانوية الخوارزمي التقنية

حيان

106/02/09إقليم: اليوسفية 26 عبد الغني الشبلي
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعمإلتحاق بالزوجة 02/09/15 24574K)اليوسفية )البلدية

201/03/11عمالة: فاسابن عربيإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية 54 جمال بن الجللي
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 25310K)زواغة )المقاطعة

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
303/03/11إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 46 أمينة أمليل

الفيزياء والكيمياء
03/09/13 07704Y)بني ملل )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
102/09/14إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الداخلةإقليم: الفقيه بن صالح 40 هدى بلل

الفيزياء والكيمياء
02/09/14 12269K)بوجنيبة )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية التغناري التقنية

صالح

116/09/95 28 القوبع الكبير
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 07706A)الفقيه بن صالح )البلدية

302/09/15إقليم: بني مللثانوية النور التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الموحدين التأهيلية 25 سعيد الراضي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 23624Cأولد امبارك

ثا.صلح الدين اليوبي 

التأهيلية
1020/08/15إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية المجدإقليم: الفقيه بن صالح 24 هشام اشقير

الفيزياء والكيمياء
26/08/15 25532B)مريرت )البلدية

702/09/10إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الكندي التأهيلية 40 الصادقي عبد الرزاق
التربية السلمية

نعم 06/09/17 07711Fتاكزيرت

202/09/14إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية 40 عبد النبي عبيدة
التربية السلمية

02/09/14 12269K)بوجنيبة )البلدية

ثانوية أبي الربيع السبتي إقليم: الفقيه بن صالح ثانوية الخوارزمي التقنية

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

502/09/10 52 م بودراع
التربية البدنية

03/09/13 05680Y)الفنيدق )البلدية

الثانوية التأهيلية علل إقليم: الفقيه بن صالحثانوية النصر التأهيلية

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

103/09/13 36 أيوب  القادري
التربية البدنية

03/09/13 15362X)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية  اولد ادريس 

التأهيلية
502/09/14إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 18 صلح الدين الجابري

التربية البدنية
06/09/17 07711Fتاكزيرت

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
101/01/17إقليم: مديونةإبراهيم الرودانيإقليم: الفقيه بن صالح 18 لبيض يونس

التربية البدنية
01/01/17 26945Mسيدي حجاج واد حصار

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية

رشيد

301/01/17إقليم: خنيفرة 18 علي اروسافي
التربية البدنية

01/01/17 11984Aاكلموس

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن  ثانوية الخوارزمي التقنيةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

801/03/11 42 يوسف  اكسو
المعلوميات

02/09/15 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

701/01/12إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح ثانوية بئر انزران التأهيلية 32 مولي امزيل
المعلوميات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 07683Aأولد امبارك

الثانوية التأهيلية أبو العباس إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

السبتي

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/15 24 سلوى متلطف
المعلوميات

02/09/15إلتحاق بالزوج 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

ثانوية المختار السوسي إقليم: الفقيه بن صالح ثانوية الخوارزمي التقنية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

602/09/15 16  زكرياء خدي
المعلوميات

06/09/17 07691Jاهل مربع

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الفقيه بن صالح ثانوية الخوارزمي التقنية

الثاني

1006/09/17إقليم: خريبكة 12 قاسم الكبار
المعلوميات

06/09/17 12244H)وادي زم )البلدية

203/09/13إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح ثانوية بئر انزران التأهيلية 36 السرغيني خلوق
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوجة 15948Jاورتزاغ

ثانوية عمر بن الخطاب 

التأهيلية
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الفقيه بن صالح

أناسي

802/09/14عمالة: مكناس 30 رفيق اسماعيل
الفلسفة

02/09/14إلتحاق بالزوجة 27025Zأيت ولل
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بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية
الثانوية التاهيلية عمر إقليم: الفقيه بن صالح

الخيام

1502/09/16إقليم: وزان 28 زهير ساكو
الفلسفة

02/09/16 22092Mتروال

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
عمالة: طنجة - الثانوية التاهيلية ابن زهرإقليم: الفقيه بن صالح

أصيل

302/09/15 24 م غنام
الفلسفة

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26967L)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: الفقيه بن صالح ثانوية بئر انزران التأهيلية

السوسي

302/09/15إقليم: خريبكة 16 بلفلح عبد الرزاق
الفلسفة

06/09/17 12264E)وادي زم )البلدية

1502/09/16إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيلإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الكندي التأهيلية 14 عالي ابادي
الفلسفة

05/09/18 12263D)وادي زم )البلدية

إقليم: الفقيه بن  ثانوية بئر انزران التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح ثانوية الخوارزمي التقنية

صالح

106/09/17 12 يوسف الخطابي
الفلسفة

06/09/17 07701V)الفقيه بن صالح )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح ثانوية الخوارزمي التقنية

صالح

206/09/17 10 م لغشى
الفلسفة

04/09/18 07709D)أولد عياد )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن  ثانوية الخوارزمي التقنيةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

101/01/17 6 الصاديق المصطفى
الفلسفة

04/09/18 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

الثانوية التأهيلية لحسن 

اليوسي
 الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: خنيفرة

الثاني

302/09/10عمالة: سل 55 حميدي عتيقة
اللغة العربية

02/09/10إلتحاق بالزوج 20910C)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
ثانوية سيدي اعمر أوحلي إقليم: خنيفرة

التأهيلية

301/01/17إقليم: بني ملل 28 النجاري وفاء
اللغة العربية

01/01/17 23666Yاغبالة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسيإقليم: خنيفرةالثانوية  التأهيلية طارق

 - تمارة

113/11/92 128 سي م حبرشيد
اللغة الفرنسية

27/11/98أقدمية 16 سنة 24607W)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع

يوسف

216/09/89عمالة: مكناس 110 ادريس الديكي
اللغة الفرنسية

11/09/00أقدمية 16 سنة 03929V)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو القاسم 

الزياني
307/09/05عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: خنيفرة 50 الخمسي طارق

اللغة الفرنسية
02/09/15 26812T)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
202/09/16إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: خنيفرة 28 اوعيشى ابراهيم

اللغة الفرنسية
02/09/16 11981X)مريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الزهراء
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن منظورإقليم: خنيفرة

سيدي البرنوصي

102/09/15 26  يوسف بن ابراهيم
اللغة الفرنسية

06/09/17 01760M)سيدي البرنوصي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
عمالة: الصخيرات عبد ا الشفشاونيإقليم: خنيفرة

 - تمارة

802/09/15 24 فدوى المسيلي
اللغة الفرنسية

02/09/15 01396S)تمارة )البلدية

105/09/11إقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيليةإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجدير 40 خمليش سارة
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04234B)عين تاوجطات )البلدية

102/09/14إقليم: الخميساتم السادسإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوت 30 الحساني عبدالله
اللغة النجليزية

02/09/14 11580Lأولماس

الثانوية التأهيلية لحسن 

اليوسي
ثانوية ابو بكر الصديق إقليم: خنيفرة

التأهيلية

1302/09/16إقليم: إفران 28 مرابطي مونية
اللغة النجليزية

02/09/16 10791Dعين اللوح
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101/01/17إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع 18 جاسم فضيلة
اللغة النجليزية

01/01/17إلتحاق بالزوج 17300D)أولد تايمة )البلدية

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس

الزهراء

502/09/16إقليم: خنيفرة 18 بديعة الخموشي
اللغة النجليزية

02/09/16 11978U)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية لحسن 

اليوسي
102/09/16إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: خنيفرة 16 حجيرا منير

اللغة النجليزية
04/09/18 11981X)مريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو القاسم 

الزياني
ثانوية مولي رشيد إقليم: خنيفرة

التأهيلية

323/01/17إقليم: بني ملل 16 ياسين أعل
اللغة النجليزية

06/09/17 07702W)قصبة تادلة )البلدية

تانوية القاضي عياض إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت

التأهيلية

423/01/17إقليم: أزيلل 14 هاشيمي عزيز
اللغة النجليزية

04/09/18 18481Mمولي عيسى بن إدريس

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الزهراء
106/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: خنيفرة 12 عزيز كركوش

اللغة النجليزية
06/09/17 11981X)مريرت )البلدية

506/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجديرإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع 12 محسين خام
اللغة النجليزية

06/09/17 25219L)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
906/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: خنيفرة 12 زكراوي فؤاد

اللغة النجليزية
06/09/17 11971Lتيغسالين

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
104/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: خنيفرة 6 حياة فضيلي

اللغة النجليزية
04/09/18 11981X)مريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
304/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: خنيفرة 6 ابراو مليكة

اللغة النجليزية
04/09/18 11971Lتيغسالين

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: خنيفرة

رشيد

823/01/17إقليم: خنيفرة 18 زهير بوجيل
الجتماعيات

23/01/17 11984Aاكلموس

الثانوية التأهيلية ابو القاسم 

الزياني
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: خنيفرة

الثاني

218/09/03إقليم: ميدلت 70 مراد اشقندي
الرياضيات

02/09/16 11979V)ميدلت )البلدية

107/09/05عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: خنيفرةالثانوية  التأهيلية طارق 58 اشرور اعلي
الرياضيات

06/09/17 04094Z)مكناس )البلدية

507/09/05عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المنفلوطيإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية الزرقطوني 54 الهاوي يوسف
الرياضيات

02/09/10 24759L)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
عمالة مقاطعة عثمان ابن عفانإقليم: خنيفرة

عين الشق

118/11/11 48 الضيم مبارك
الرياضيات

27/02/12 01687H)عين الشق )المقاطعة

105/09/08عمالة: الرباطابن سيناإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجدير 42 م  علوي
الرياضيات

02/09/15 01134G)السويسي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية واد إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع

المخازن

702/09/14عمالة: مكناس 36 عرجوني إبراهيم
الرياضيات

02/09/16 22646P)ويسلن )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
102/09/15عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: خنيفرة 34 لمياء برديغ

الرياضيات
02/09/15 03954X)مكناس )البلدية
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الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
الثانوية التأهيلية واد إقليم: خنيفرة

المخازن

802/09/15عمالة: مكناس 34 مريم لخشاف
الرياضيات

02/09/15 22646P)ويسلن )البلدية

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجدير

الزهراء

201/01/10إقليم: خنيفرة 32 الحبيب الكامون
الرياضيات

02/09/15 11978U)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: خنيفرةالثانوية  التأهيلية طارق

زياد

106/09/06عمالة: مكناس 30 عبد الحق العولة
الرياضيات

02/09/14 03952V)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع

الخامس

802/09/14عمالة: مكناس 30 غلل هشام
الرياضيات

02/09/14 25269R)ويسلن )البلدية

202/09/14إقليم: خنيفرةالثانوية  التأهيلية طارقإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوت 30 ملود عيسي
الرياضيات

02/09/14 11986C)خنيفرة )البلدية

إقليم: الفقيه بن  ثانوية الخوارزمي التقنيةإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية الزرقطوني

صالح

803/09/13 24 البسباسي عزالدين
الرياضيات

06/09/17 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

102/09/15عمالة: فاسبنسودةإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية المجد 24 الوردي إلهام
الرياضيات

02/09/15 02260F)زواغة )المقاطعة

202/09/14إقليم: خنيفرةالثانوية  التأهيلية طارقإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجدير 22 ميموني عبد العزيز
الرياضيات

04/09/18 11986C)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو القاسم 

الزياني
102/09/15عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينةإقليم: خنيفرة 22 الجزولي احسان

الرياضيات
نعم 06/09/17 03948R)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
1002/09/16إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: خنيفرة 18 د يجعوتن محمد

الرياضيات
01/01/17 11981X)مريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الزهراء
الثانوية الثأهيلية ابراهيم بن إقليم: خنيفرة

أدهم

802/09/16إقليم: تنغير 18 بوتخموين ابراهيم
الرياضيات

02/09/16 18546H)تنغير )البلدية

304/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية الزرقطونيإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس 16 حنيزيل عزيز
الرياضيات

04/09/18 24736L)خنيفرة )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس

صالح

811/12/17 12 عبد الرزاق ايتوعدي
الرياضيات

11/12/17 25832C سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
206/09/17إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيليةإقليم: خنيفرة 12 م بن المكي

الرياضيات
06/09/17 07681Y)زاوية الشيخ )البلدية

الثانوية التأهيلية لحسن 

اليوسي
931/07/16إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية الزرقطونيإقليم: خنيفرة 12 يوسف افديفيد

الرياضيات
06/09/17 24736L)خنيفرة )البلدية

406/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجديرإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع 12 حيدة سارة
الرياضيات

06/09/17 25219L)خنيفرة )البلدية

502/09/16إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجديرإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس 6 جواد عبداوي
الرياضيات

04/09/18 25219L)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
104/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: خنيفرة 6 زوهير  بن الناجي

الرياضيات
04/09/18 11971Lتيغسالين
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الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
104/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: خنيفرة 6 عبد السلم امزيل

الرياضيات
04/09/18 11981X)مريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
204/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: خنيفرة 6 كمال ازلماض

الرياضيات
04/09/18 11971Lتيغسالين

الثانوية التأهيلية م إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع

الشرايبي

116/09/97إقليم: القنيطرة 105 عبد الرزاق الدكالي
علوم الحياة 

والرض
04/10/07إلتحاق بالزوجة 26984E)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
عمالة: المضيق - ثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: خنيفرة

الفنيدق

905/09/11 58 اجوان م
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 25511D)الفنيدق )البلدية

 الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: خنيفرةالثانوية  التأهيلية طارق

الحنصالي

726/07/10عمالة: سل 56 اللوسي لمياء
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 24716P)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الزهراء
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: خنيفرة

زياد

202/09/10عمالة: مكناس 48 منى غزالي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 03952V)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
318/09/13إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: خنيفرة 6 بستجيب ايمان

علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 11981X)مريرت )البلدية

1202/09/15إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع 24 صوطي حياة
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعمإلتحاق بالزوج 02/09/15 07292A)دمنات )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو القاسم 

الزياني
216/09/93إقليم: إفرانثانوية ميشليفن التاهيليةإقليم: خنيفرة 104 البوزيدي سعيد

الفيزياء والكيمياء
05/09/09 25259E)ازرو )البلدية

التانوية التأهيلية م 

السادس
102/09/10عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: خنيفرة 64 مخليص يونس

الفيزياء والكيمياء
02/09/10 04094Z)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية جابر بن 

حيان
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: خنيفرة

تومرت

402/09/10عمالة: مراكش 64 زهير عبدالقادر
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 02655K)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
ثانوية الحسن الداخل إقليم: خنيفرة

التأهيلية

102/09/09إقليم: جرسيف 60 حسن والفيل
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 16684J)جرسيف )البلدية

821/01/08إقليم: خنيفرةالثانوية  التأهيلية طارقإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوت 58 احماد اهمو
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 11986C)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
805/09/08إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: خنيفرة 56 بنتور حكيم

الفيزياء والكيمياء
03/09/13 02446H)المنزل )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: خنيفرةالثانوية  التأهيلية طارق

زياد

102/09/10عمالة: مكناس 54 الداودي جواد
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 03952V)مكناس )البلدية

ثانـويــة عـلل الفـــاسي إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية المجد

الـتـــأهيــلـيـــة

405/09/11إقليم: إفران 50 م بنعدجو
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 21882J)إفران )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع

الرحمان بن زيدان

105/09/11عمالة: مكناس 48 مصطفى ايت صالح
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 04096B)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية واد إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع

المخازن

302/09/09عمالة: مكناس 46 ادريس فيللي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 22646P)ويسلن )البلدية
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الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
ثانوية عبد العزيز مزيان إقليم: خنيفرة

بلفقيه

1005/09/11إقليم: تاوريرت 40 قداوي أسماء
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 27176N)تاوريرت )البلدية

126/07/10عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المسيرةإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية المجد 32 بولنوار عبد الرحيم
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 03951U)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
التانوية التأهيلية م إقليم: خنيفرة

السادس

401/01/17إقليم: خنيفرة 6 مولي ادريس ماموني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 11985B)خنيفرة )البلدية

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع

أناسي

112/02/96عمالة: مكناس 106 الدمناتي   م
التربية السلمية

05/09/03أقدمية 16 سنة 27025Zأيت ولل

101/01/17إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبيإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية المجد 14 أناس الكبيري
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 23816Lعين الدفالي

403/09/13إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجديرإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع 37 الشراط سناء
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25219L)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
1002/09/14إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: خنيفرة 30 أيت حوكا يوسف

التربية البدنية
02/09/14 11981X)مريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: خنيفرة

أناسي

1102/09/15عمالة: مكناس 24 عماد بن مبارك
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27025Zأيت ولل

302/09/14إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوتإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت 6 أسامة حلمي
التربية البدنية

04/09/18 11983Zالقباب

104/02/08إقليم: خنيفرةالثانوية  التأهيلية طارقإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع 64 دروسي عزيز
المعلوميات

02/09/10 11986C)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية حمان إقليم: خنيفرةالثانوية  التأهيلية طارق

الفطواكي

305/09/11عمالة: مكناس 48 هدى  مقدون
المعلوميات

05/09/11إلتحاق بالزوج 21490H)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
الثانوية التأهيلية المولى إقليم: خنيفرة

إسماعيل

902/09/15عمالة: مكناس 24 بشرى صلح
المعلوميات

02/09/15إلتحاق بالزوج 03947P)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
الثانوية التأهيلية لحسن إقليم: خنيفرة

اليوسي

702/09/16إقليم: خنيفرة 18 حمان الكرومي عبد الرد
الفلسفة

نعم 02/09/16 11982Yأيت اسحاق

الثانوية التأهيلية لحسن 

اليوسي
الثانوية التأهيلية المنصور إقليم: خنيفرة

الدهبي

902/09/16إقليم: خنيفرة 6 أبو يعقوب م
الفلسفة

نعم 04/09/18 11987Dمولي بوعزة

116/09/93إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية الزرقطونيإقليم: خنيفرةالثانوية  التأهيلية طارق 82 الهمدي حميد
الترجمة

05/09/07أقدمية 12 سنة 24736L)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو القاسم 

الزياني
 الثانوية التأهيلية الفارابي  إقليم: خنيفرة

التقنية

502/09/14عمالة: سل 40 اسعيدي الحسين
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/14 01293E)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابو القاسم 

الزياني
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن منظورإقليم: خنيفرة

سيدي البرنوصي

302/11/10 37 الساني حنان
العلوم 

والتكنولوجيات 
03/09/13إلتحاق بالزوج 01760M)سيدي البرنوصي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المغرب 

الكبير
عمالة: الصخيرات مولي علي الشريفإقليم: خريبكة

 - تمارة

505/09/07 51 زينب بنمومن
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 18421X)تمارة )البلدية
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ثانوية مولي رشيد إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية الموحدين

التأهيلية

501/01/10إقليم: بني ملل 46 عبد الرحمان الزهراوي
اللغة العربية

03/09/13 07702W)قصبة تادلة )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية أم البنينإقليم: خريبكة

الفداء مرس 

1103/09/13 46 مسعودي خديجة
اللغة العربية

03/09/13 01563Y)الفداء )المقاطعة

602/09/14عمالة: الرباطعبد ا كنونإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة 40 بن زكاغ  رجاء
اللغة العربية

02/09/14 01132E)يعقوب المنصور )المقاطعة

123/01/17إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاطإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن رشد 28 النوري المصطفى
اللغة العربية

04/09/18 12260A)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية المختار إقليم: خريبكة

السوسي

102/09/15إقليم: خريبكة 24 نادية الفني
اللغة العربية

02/09/15 12264E)وادي زم )البلدية

102/09/15إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاط 18 لحكيم أيمن
اللغة العربية

04/09/18 12258Y)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن رشد

الكبير

123/01/17إقليم: خريبكة 18 عادل المجداوي
اللغة العربية

06/09/17 25995E)خريبكة )البلدية

223/01/17إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية الموحدينإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية تاشرافت 18 حسن مقيس
اللغة العربية

23/01/17 12261B)خريبكة )البلدية

306/09/17إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية الموحدينإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 12 جلل بوتحونة
اللغة العربية

06/09/17 12261B)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو بكر 

الصديق
304/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن عبدونإقليم: خريبكة 6 رشيد فيجل

اللغة العربية
04/09/18 12259Z)خريبكة )البلدية

104/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ورديغةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 6 الورزادي رشيد
اللغة العربية

04/09/18 12254Uبئر مزوي

116/09/92إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية الموحدين 96 المصطفى شرح الدين
اللغة الفرنسية

02/09/15 12258Y)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب 

الكبير
الثانوية التأهيلية عبد إقليم: خريبكة

الرحمان بلقرشي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

416/09/91 92 صالح م
اللغة الفرنسية

02/09/14 01847G)سيدي عثمان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام علي

الكبير

102/09/09إقليم: خريبكة 62 كريمة علواني
اللغة الفرنسية

02/09/09إلتحاق بالزوج 25995E)خريبكة )البلدية

عمالة: الصخيرات المير مولي عبد اإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية تاشرافت

 - تمارة

101/01/10 60 نزهة الزايدي
اللغة الفرنسية

01/01/10 01393N)الصخيرات )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
105/09/11إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: خريبكة 50 م عباد

اللغة الفرنسية
05/09/11إلتحاق بالزوجة 07711Fتاكزيرت

الثانوية التأهيلية ابو بكر 

الصديق
عمالة مقاطعة المصلىإقليم: خريبكة

عين الشق

305/09/11 36 يوسف  مخريف
اللغة الفرنسية

02/09/16 01682C)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التاهيلية يوسف بن إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الداخلة

تاشفين

106/09/01إقليم: خريبكة 34 عادل عسو
اللغة الفرنسية

02/09/15 12262C)خريبكة )البلدية
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الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التاهيلية يوسف بن إقليم: خريبكة

تاشفين

104/09/02إقليم: خريبكة 34 رشيد  خرمود
اللغة الفرنسية

02/09/15 12262C)خريبكة )البلدية

402/09/14إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية الموحدينإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 28 عالم عادل
اللغة الفرنسية

02/09/16 12261B)خريبكة )البلدية

206/09/17إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة 22 م ابو داوود
اللغة الفرنسية

06/09/17 07291Z)أزيلل )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن 

تومرت
101/01/10إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ورديغةإقليم: خريبكة 18 مكريني الصالح

اللغة الفرنسية
02/09/16 12254Uبئر مزوي

الثانوية التأهيلية عبد ا 

كنون
إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: خريبكة

صالح

1223/01/17 18 المصطفى ايت يحيا
اللغة الفرنسية

06/09/17 07709D)أولد عياد )البلدية

الثانوية التاهيلية يوسف بن 

تاشفين
ثانوية الحسن الول إقليم: خريبكة

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1202/09/14 12 ياسر بوعلم
اللغة الفرنسية

06/09/17 07710Eدار ولد زيدوح

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة

كنون

104/09/18إقليم: خريبكة 6 خديجة عصام
اللغة الفرنسية

04/09/18 12267H)ابي الجعد )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة

كنون

204/09/18إقليم: خريبكة 6 ايوب قماش
اللغة الفرنسية

04/09/18 12267H)ابي الجعد )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
104/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: خريبكة 6 بلقاسمي  أسماء

اللغة الفرنسية
04/09/18إلتحاق بالزوج 12258Y)خريبكة )البلدية

104/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الداخلةإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ورديغة 6 الدرعي اسماء
اللغة الفرنسية

04/09/18 12269K)بوجنيبة )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل

السوسي

904/09/18إقليم: خريبكة 6 الشديدي هند
اللغة الفرنسية

04/09/18 12264E)وادي زم )البلدية

الثانوية التاهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية التأهيلية م إقليم: خريبكة

السادس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

902/09/14 36 بوتخسين انس
اللغة النجليزية

02/09/16 01661E)سيدي مومن )المقاطعة

602/09/14عمالة: الميةجابر بن حيانإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الداخلة 30 زينب العيدي
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01915F)المية )البلدية

الثانوية العدادية اولد 

عيسى
902/09/14إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدوإقليم: خريبكة 30 زردان كريم

اللغة النجليزية
02/09/14 04803V)دبدو )البلدية

الثانوية التاهيلية يوسف بن 

تاشفين
عمالة مقاطعة ابن عربيإقليم: خريبكة

عين الشق

602/09/14 26 تمسيني  يوسف
اللغة النجليزية

02/09/16 24952W)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الزهرإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابي

سيدي البرنوصي

1001/01/17 18 عبال شاكر
اللغة النجليزية

01/01/17 23764E)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة

الخوارزمي

801/01/17إقليم: شيشاوة 18 سعيد أوزباير
اللغة النجليزية

01/01/17 23486Cمجاط

ثانوية مولي رشيد إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاط

التأهيلية

1023/01/17إقليم: بني ملل 18 عبد ا الجيد
اللغة النجليزية

04/09/18 07702W)قصبة تادلة )البلدية

135



المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابي

كنون

906/09/17إقليم: خريبكة 12 العربي خيري
اللغة النجليزية

06/09/17 12267H)ابي الجعد )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو بكر 

الصديق
102/09/15إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاطإقليم: خريبكة 6 يامنة اميل

اللغة النجليزية
04/09/18إلتحاق بالزوج 12260A)خريبكة )البلدية

104/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابيإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة 6 مجمد فرواط
اللغة النجليزية

04/09/18 12265F)ابي الجعد )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
ثانوية الحسن الول إقليم: خريبكة

التأهيلية

304/09/18إقليم: أزيلل 6 رشيد شريف
اللغة النجليزية

04/09/18 07286Uتاكلفت

الثانوية العدادية الشهيد 

صالح ورداني
الثانوية الفلحية عين إقليم: خريبكة

تاوجطات

1301/03/11إقليم: الحاجب 64 أقصبي زهير
الجتماعيات

01/03/11 04235C)عين تاوجطات )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
102/09/14إقليم: الخميساتالفتحإقليم: خريبكة 30 بنطابك عبد الصمد

الجتماعيات
02/09/14 11577H)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

كنون
الثانوية التأهيلية المختار إقليم: خريبكة

السوسي

202/09/15إقليم: خريبكة 25 الكوخ حنان
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 12264E)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة

الهادي بوطالب

1102/09/15عمالة: سل 24 بدراوي عبد الحق
الجتماعيات

02/09/15 27082L)العيايدة )المقاطعة

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن رشد

أناسي

201/01/17عمالة: مكناس 18 الحمداوي سعيد
الجتماعيات

01/01/17إلتحاق بالزوجة 27025Zأيت ولل

الثانوية التأهيلية عبد ا 

كنون
123/01/17إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: خريبكة 18 رقيد مروان

الجتماعيات
06/09/17 07704Y)بني ملل )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابي

بولنوار

723/01/17إقليم: خنيفرة 18  عبد العزيز اسماعيلي
الجتماعيات

07/09/17 20932Bأحد بوحسوسن

الثانوية التأهيلية المغرب 

الكبير
الثانوية التأهيلية م بن إقليم: خريبكة

عبد الكريم الخطابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

616/09/98 64 وجغي بيهي
الرياضيات

02/09/14 15338W)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام علي

الكبير

106/04/09إقليم: خريبكة 46 عبد الفتاح لكبيري
الرياضيات

03/09/14 25995E)خريبكة )البلدية

202/09/14إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الداخلةإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابي 40 عبدالرحمان تونسعدي
الرياضيات

02/09/14 12269K)بوجنيبة )البلدية

302/09/14إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاطإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 30 رفيق مصطفى
الرياضيات

02/09/14 12260A)خريبكة )البلدية

203/09/13إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاطإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالك 28 م وسعيد
الرياضيات

02/09/16 12260A)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

كنون
401/01/17إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الداخلةإقليم: خريبكة 28 عبد العاطي لكزيني

الرياضيات
01/01/17 12269K)بوجنيبة )البلدية

102/09/14إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاطإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام علي 26 الكرشاني مريم
الرياضيات

02/09/16 12260A)خريبكة )البلدية
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102/09/15إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة 24 عزيز يوسف
الرياضيات

02/09/15 12237A)خريبكة )البلدية

202/09/15إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 24 نور الدين الراشدي
الرياضيات

02/09/15 12237A)خريبكة )البلدية

202/09/14إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاطإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالك 22 هشام ويدير
الرياضيات

06/09/17 12260A)خريبكة )البلدية

103/09/13إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن عبدون 18 يوسف بركايو
الرياضيات

02/09/16 07295Dبزو

623/01/17إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن رشد 18 رفيق الحسين
الرياضيات

07/09/17 12237A)خريبكة )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابي

صالح

106/09/17 12 نبيل نعيم
الرياضيات

04/09/18 07709D)أولد عياد )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

كنون
1004/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام عليإقليم: خريبكة 6 اسمة ادم عبد الغفور

الرياضيات
04/09/18 12270L)حطان )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن 

تومرت
804/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الداخلةإقليم: خريبكة 6 يوسف تونسعدي

الرياضيات
04/09/18 12269K)بوجنيبة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

كنون
204/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيلإقليم: خريبكة 6 حمزة بسباسي

الرياضيات
04/09/18 12263D)وادي زم )البلدية

116/09/89إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاط 96 فياض م
علوم الحياة 

والرض
نعم 06/09/17 12258Y)خريبكة )البلدية

1205/09/07إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثيرإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 46 هدى بدوش
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 23814Jعرباوة

الثانوية التأهيلية ابن 

تومرت
203/09/13إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن عبدونإقليم: خريبكة 39 حنان اجروب

علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 12259Z)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
102/09/15إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: خريبكة 24 زينب فتال

علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 12258Y)خريبكة )البلدية

102/09/15إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاطإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسين 16 عبد الرزاق بركة
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 12260A)خريبكة )البلدية

102/09/15إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 25 عطار حسناء
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعمإلتحاق بالزوج 02/09/15 14642P)بن أحمد )البلدية

عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابيإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل

عين السبع الحي 

202/09/16 19 رزقي نادية
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/16إلتحاق بالزوج 18651X)الحي المي )المقاطعة

الثانوية التاهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية التأهيلية م إقليم: خريبكة

الخامس

عمالة مقاطعات 

الدار البيضاء أنفا

116/09/91 146 سكينة ببهاني
الفيزياء والكيمياء

16/09/94أقدمية 16 سنة 01566B)سيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعات جابر بن حيانإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن عبدون

الفداء مرس 

316/09/91 138 المصطفى ضعوفي
الفيزياء والكيمياء

19/10/00أقدمية 16 سنة 01482K)مرس السلطان )المقاطعة
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405/09/03إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ورديغة 84 خروبي علي
الفيزياء والكيمياء

07/09/05أقدمية 12 سنة 12258Y)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: خريبكة

كنون

205/09/03إقليم: خريبكة 68 م  انياكي
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 12267H)ابي الجعد )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو بكر 

الصديق
126/07/10إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: خريبكة 57 حبيبة فطواكي

الفيزياء والكيمياء
12/11/10إلتحاق بالزوج 12258Y)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
 الثانوية التأهيلية الفارابي  إقليم: خريبكة

التقنية

126/07/10عمالة: سل 46 ياسين محترم
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01293E)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: خريبكة

المالك السعدي

103/09/13إقليم: القنيطرة 37 صوفيا حوضيقى
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 11197V)القنيطرة )البلدية

الثانوية التاهيلية يوسف بن إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل

تاشفين

103/09/13إقليم: خريبكة 37 حفصـــة بن عدو
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 12262C)خريبكة )البلدية

إقليم: سيدي قاسم أمينإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل

سليمان

1402/09/14 30 ارطل يونس
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 25527Wدار بلعامري

إقليم: الفقيه بن ثانوية التغناري التقنيةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسين

صالح

905/09/11 28  بوشرى العكراوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 07692K)الفقيه بن صالح )البلدية

عمالة مقاطعة عبدا العياشيإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الداخلة

عين الشق

703/09/13 24 يسرا المحرير
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 24460L)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة

كنون

101/01/17إقليم: خريبكة 18 فهد فائز
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 12267H)ابي الجعد )البلدية

ثا.صلح الدين اليوبي إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن رشد

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

523/01/17 18 م فيللي
الفيزياء والكيمياء

07/09/17 21221Rبني وكيل

106/09/17إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيلإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة 12 نبيلة امين
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 12263D)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

كنون
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: خريبكة

الثاني

806/09/17إقليم: خريبكة 12 الحسني م
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 12244H)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابي

الثاني

106/09/17إقليم: خريبكة 12 بدرالدين نمايلة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 12244H)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

كنون
301/01/17إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومةإقليم: خريبكة 10 م الزعتري

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 25987W)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

كنون
102/09/14إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومةإقليم: خريبكة 6 صالح شوقي

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 25987W)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب 

الكبير
الثانوية العدادية الساقية إقليم: خريبكة

الحمراء

116/09/98إقليم: خريبكة 84 سوهال سعيدة
التربية السلمية

02/09/14 12256Wأولد عبدون

الثانوية العدادية الشهيد 

صالح ورداني
905/09/08عمالة: الرباطأبي بكر الصديقإقليم: خريبكة 76 بولسعاد أشرف

التربية السلمية
05/09/08 01126Y)اليوسفية )المقاطعة
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المديرية القليمية السم و النسب
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مؤسسة التعيين
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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الختيار
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رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية الشهيد 

صالح ورداني
901/03/11عمالة: الرباطأبي بكر الصديقإقليم: خريبكة 64 كوثر بلفقيه

التربية السلمية
01/03/11 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

عمالة مقاطعات المقدسيإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية تاشرافت

عين السبع الحي 

202/09/15 24 المهدي زايد
التربية البدنية

02/09/15 01646N)عين السبع )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: خريبكة

 - تمارة

302/09/14 22 لعبيد عثمان
التربية البدنية

02/09/16 27114W)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة

السوسي

307/09/17إقليم: خريبكة 12 لمصاهري حمادي
التربية البدنية

07/09/17 12264E)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
506/09/17إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيلإقليم: خريبكة 12 م ورضي

التربية البدنية
06/09/17 12263D)وادي زم )البلدية

الثانوية العدادية الساقية إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل

الحمراء

701/01/17إقليم: خريبكة 6 هشام الكاملي
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 12256Wأولد عبدون

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية العدادية الساقية إقليم: خريبكة

الحمراء

802/09/10إقليم: خريبكة 46 زكرياء زنيدي
المعلوميات

03/09/13 12256Wأولد عبدون

601/01/12عمالة: الرباطابن بطوطةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 40 شهيد    م
المعلوميات

02/09/14 01127Z)اليوسفية )المقاطعة

923/01/17إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ورديغةإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابي 28 أميمة موماد
المعلوميات

06/09/17 12254Uبئر مزوي

1505/09/11إقليم: تازةتاهلةإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابي 48 يوسف حموش
الفلسفة

05/09/11 16663L)تاهلة )البلدية

الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسين

الخضراء

321/09/05عمالة: مراكش 42 سمية سامي
الفلسفة

15/09/15 27077F)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
503/09/13إقليم: تازةبني فراسنإقليم: خريبكة 37 افتيش كمال

الفلسفة
03/09/13إلتحاق بالزوجة 16676Aبني فراسن

الثانوية التأهيلية عبد ا 

كنون
202/09/15إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام عليإقليم: خريبكة 34 البرطال عثمان

الفلسفة
02/09/15 12270L)حطان )البلدية

الثانوية العدادية الساقية إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل

الحمراء

116/09/98إقليم: خريبكة 29 بوشتى يعفور
الفلسفة

02/09/15إلتحاق بالزوجة 12256Wأولد عبدون

123/01/17إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة 19 خالد الربيب
الفلسفة

23/01/17إلتحاق بالزوجة 07292A)دمنات )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل

صالح

106/09/17 12 الحسن الحرشاوي
الفلسفة

06/09/17 07706A)الفقيه بن صالح )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
107/09/17إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابيإقليم: خريبكة 12 مراوي بلل

الفلسفة
07/09/17 12265F)ابي الجعد )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام علي

السوسي

304/09/18إقليم: خريبكة 6 عثمان سعدان
الفلسفة

04/09/18 12264E)وادي زم )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
116/10/84إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية تاشرافتإقليم: خريبكة 118 م قسمي

الترجمة
25/10/17 23667Zتشرافت
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المديرية القليمية السم و النسب
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مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

06

عمالة مقاطعات عبد الرحمان بن غزالةإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلم

عين السبع الحي 

526/07/10 47 عمر  أشهرور
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01597K)الصخور السوداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي
102/09/14إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلمإقليم: بنسليمان 31 ازهور المفضل

اللغة العربية
02/09/14إلتحاق بالزوج 26292C)بوزنيقة )البلدية

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي
103/09/13إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: بنسليمان 28 مليكة أفكار

اللغة العربية
02/09/15إلتحاق بالزوج 07855M)بوزنيقة )البلدية

الثانوية التأهيلية الشريف 

الدريسي
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: بنسليمان

الرومي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

407/09/05 12 يوسف لفغيري
اللغة الفرنسية

04/09/18 24940H)سيدي البرنوصي )المقاطعة

108/01/07عمالة: الميةعبد ا العرويإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدون 6 حليمة  فنين
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26965Jسيدي موسى بن علي

الثانوية العدادية  20 

غشت
عمالة مقاطعات المسجدإقليم: بنسليمان

الدار البيضاء أنفا

504/09/18 6 عابدي أيوب
اللغة الفرنسية

04/09/18 01489T)أنفا )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: بنسليمان

ملول

616/09/99 30 اموش ابراهيم
الرياضيات

06/09/17 05115J)أيت ملول )البلدية

930/01/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجةإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة 18 م الطيبي
الرياضيات

14/02/17 14642P)بن أحمد )البلدية

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: بنسليمان

الثاني

105/09/11إقليم: بنسليمان 48 حسن اسليليم
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 07854L)بنسليمان )البلدية

الثانوية التأهيلية م بن إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة

عبد الكريم الخطابي

613/02/17إقليم: بنسليمان 24 عبد الحميد زراعي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 07856Nمليلة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
1003/09/13إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: بنسليمان 7 اناس حسام

المعلوميات
04/09/18إلتحاق بالزوجة 07855M)بوزنيقة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
ثانوية عقبة بن نافع إقليم: برشيد

التأهيلية

116/09/97إقليم: الجديدة 52 وفاء بلكوشي
اللغة العربية

05/09/12 25797P)لبير الجديد )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: برشيد

 - تمارة

102/09/10 40 عبد الرحيم الطاهري
اللغة العربية

02/09/14 27114W)عين العودة )البلدية

ملحقة ثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان
1102/09/14إقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةإقليم: برشيد 40 عبد الرزاق السالمي

اللغة العربية
02/09/14 26561Vعين معطوف

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة: الصخيرات أحمد البوعنانيإقليم: برشيد

 - تمارة

202/09/14 40 مكاوي   خديجة
اللغة العربية

02/09/14 25652Gسيدي يحيى زعير

304/09/02عمالة: سلالثانوية التأهيلية ولدةإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميين 34 حدادي حنان
اللغة العربية

02/09/15 25505X)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
302/09/14عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: برشيد 31 السمللي عائشة

اللغة العربية
02/09/14إلتحاق بالزوج 26566A)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي
عمالة مقاطعة ابن عربيإقليم: برشيد

عين الشق

1106/09/17 22 بلمقدم سناء
اللغة العربية

06/09/17 24952W)عين الشق )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية الجرف الصفر إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطة

التأهيلية

204/09/18إقليم: الجديدة 16 سميرة بوخضارة
اللغة العربية

04/09/18 18558Wسيدي اسماعيل

306/09/17إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطةإقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالم 12 يوسف بنشرفي
اللغة العربية

06/11/17 26520Aالساحل اولد احريز

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية طه حسينإقليم: برشيد

ابن مسيك

406/09/17 12 رشيد مليح
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 26238U)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
الثانوية التأهيلية إقليم: برشيد

الخوارزمي

806/09/17إقليم: برشيد 12 شريف حسناء
اللغة العربية

06/09/17 24381A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية م إقليم: برشيد

السادس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

106/09/17 12 خليل ياسين
اللغة العربية

06/09/17 01661E)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
عمالة مقاطعات مولي إدريس الولإقليم: برشيد

الدار البيضاء أنفا

1206/09/17 12 أيت بن همويوسف
اللغة العربية

04/09/18 01487R)أنفا )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية زينب إقليم: برشيد

النفزاوية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

1106/09/17 12 عبد السلم الوهابي
اللغة العربية

04/09/18 24943L)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
 الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: برشيد

الخضراء

105/09/11إقليم: القنيطرة 62 مريم الشوناني
اللغة الفرنسية

05/09/11 11207F)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: برشيد

الزهراء

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

205/09/11 58 م بناوش
اللغة الفرنسية

05/09/11 01568D المشور الدار البيضاء

)البلدية(

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية السلمإقليم: برشيد

مولي رشيد

205/09/11 31 رشيد شراب
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26972S)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
عمالة مقاطعة إبن البناء المراكشيإقليم: برشيد

الحي الحسني

301/01/17 28 سارة مقدم
اللغة الفرنسية

01/01/17 25580D)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية جمال إقليم: برشيدالثانوية العدادية بن خلدون

الدين المهياوي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

107/09/17 22 مريم اليوبي
اللغة الفرنسية

04/09/18 01560V)الفداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ولدةإقليم: برشيد

سيدي البرنوصي

106/09/17 22 حنين جموع
اللغة الفرنسية

04/09/18 25780W)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: برشيد

الحارثي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

303/09/13 18 فاطمة بنشرقي
اللغة الفرنسية

19/09/16 01872J)سيدي عثمان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن منظورإقليم: برشيد

سيدي البرنوصي

804/09/18 16 مشتري كريمة
اللغة الفرنسية

04/09/18 01760M)سيدي البرنوصي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
عمالة مقاطعة ابن زيدونإقليم: برشيد

عين الشق

206/09/17 12 أيوب كرباوي
اللغة الفرنسية

04/09/18 01683D)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
الثانوية التأهيلية أبو شعيب إقليم: برشيد

الدكالي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

906/09/17 12 م أمين نجمي
اللغة الفرنسية

06/09/17 01880T)ابن امسيك )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: برشيد

الثاني

704/09/18إقليم: برشيد 8 الزهراء شريح
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24142R)الدروة )البلدية
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عمالة مقاطعات الباروديإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطة

عين السبع الحي 

404/09/18 7 سميح رحبان
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 01656Z)عين السبع )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الكنديإقليم: برشيد

ابن مسيك

401/01/17 6 هشام الغيشات
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 01877P)سباتة )المقاطعة

ملحقة ثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان
الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: برشيد

عفان

104/09/18إقليم: برشيد 6 الدريسي أمال
اللغة الفرنسية

04/09/18 14641N)الكارة )البلدية

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: برشيد

الثاني

104/09/18إقليم: برشيد 6 احمد خليل
اللغة الفرنسية

04/09/18 24142R)الدروة )البلدية

ملحقة ثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: برشيد

الثاني

504/09/18إقليم: برشيد 6 الكطابي رانية
اللغة الفرنسية

04/09/18 24142R)الدروة )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
404/09/18إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطةإقليم: برشيد 6 زكرياء الزحاف

اللغة الفرنسية
04/09/18 26520Aالساحل اولد احريز

عمالة مقاطعة ابن حزمإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الجديدة

الحي الحسني

103/09/13 42 بشرى الغواصي
اللغة النجليزية

02/09/14 26418P)الحي الحسني )المقاطعة

101/01/10إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد حريزإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الجديدة 40 الحبيب الصغراوي
اللغة النجليزية

14/09/15 14640M)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: برشيد

العربي

1001/01/17إقليم: برشيد 22 م لمغاري
اللغة النجليزية

06/09/17 24785P)حد السوالم )البلدية

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
404/09/18إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةإقليم: برشيد 20 عبدالرحيم سليماني

اللغة النجليزية
04/09/18 25830A)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
504/09/18إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةإقليم: برشيد 16 هند بودراع

اللغة النجليزية
04/09/18 25830A)برشيد )البلدية

ملحقة ثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: برشيد

الثاني

604/09/18إقليم: برشيد 16 عبد الغني معقول
اللغة النجليزية

04/09/18 24142R)الدروة )البلدية

302/09/16إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطةإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الجديدة 14 عزيز غناج
اللغة النجليزية

03/09/18 26520Aالساحل اولد احريز

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
604/09/18إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجةإقليم: برشيد 6 أمو إبراهيم

اللغة النجليزية
04/09/18 26523Dاولد عزوز

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز
الثانوية التأهيلية صلح إقليم: برشيد

الدين اليوبي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

704/09/18 6 زكرياء موساوي
اللغة النجليزية

04/09/18 01561W)الفداء )المقاطعة

الثانوية العدادية قصبة ابن 

مشيش
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: برشيد

اسماعيل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

204/09/18 6 حسان مراد
اللغة النجليزية

04/09/18 01871H)سيدي عثمان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: برشيد

الحنصالي

1101/03/11إقليم: بنسليمان 40 م ركوبي
الجتماعيات

02/09/14 27198Mفضالت

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة: المضيق - ثانوية م السادس التأهيليةإقليم: برشيد

الفنيدق

116/09/97 104 م المعزي
الرياضيات

06/09/06أقدمية 12 سنة 05679X)مرتيل )البلدية
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الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
102/09/10إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميينإقليم: برشيد 34 حسن السوسدي

الرياضيات
02/09/15 22358Bلغنيميين

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
الثانوية التأهيلية عمر إقليم: برشيد

المختار

403/09/13عمالة: المية 28 كوثر حسني
الرياضيات

02/09/16 25583Gسيدي موسى المجدوب

302/09/16إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيان 28 الهيات عبد ا
الرياضيات

02/09/16 25813G)سيدي بنور )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
ثانوية المام البخاري إقليم: برشيد

التأهيلية

102/09/14إقليم: الجديدة 22 المحجوب الشعباوي
الرياضيات

06/09/17 08741A)لبير الجديد )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
ثانوية عقبة بن نافع إقليم: برشيد

التأهيلية

102/09/16إقليم: الجديدة 18 مصطفى ايت حمو
الرياضيات

02/09/16 25797P)لبير الجديد )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميين

الثاني

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

105/09/16 18 ياسين بلحراكة
الرياضيات

01/01/17إلتحاق بالزوجة 01875M)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
ثانوية الجرف الصفر إقليم: برشيد

التأهيلية

702/09/16إقليم: الجديدة 18 عبد الحق اسماعيلي
الرياضيات

02/09/16 18558Wسيدي اسماعيل

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
ثانوية الجرف الصفر إقليم: برشيد

التأهيلية

602/09/16إقليم: الجديدة 18 عبد اللطيف عشاق
الرياضيات

02/09/16 18558Wسيدي اسماعيل

الثانوية التأهيلية إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا

الخوارزمي

104/09/18إقليم: برشيد 16 منير الزاهري
الرياضيات

04/09/18 24381A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية العلمة م إقليم: برشيد

الصبيحي

202/09/14عمالة: سل 12 الزواني عبد المجيد
الرياضيات

06/09/17 01296H)تابريكت )المقاطعة

ملحقة ثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان
الثانوية التأهيلية م إقليم: برشيد

السادس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

506/09/17 12 م العسري
الرياضيات

06/09/17 01661E)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعة حمان الفطواكيإقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا

الحي الحسني

704/09/18 6 رقية الدوش
الرياضيات

04/09/18 26420S)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب
الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: برشيد

عفان

104/09/18إقليم: برشيد 6 ايوب الكمرة
الرياضيات

04/09/18 14641N)الكارة )البلدية

الثانوية التأهيلية  اولد 

زيدان
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: برشيد

الذهب

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

104/09/18 6 حسن جغنان الدريسي
الرياضيات

04/09/18 01876N)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الجنرال إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الجديدة

الكتاني

202/09/09إقليم: برشيد 46 طامو الشماخ
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26522C)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميين

الخيام

502/09/15إقليم: برشيد 34 م مزراوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24922N)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
عمالة مقاطعة عبد العزيز الفشتاليإقليم: برشيد

الحي الحسني

202/09/15 34 صوفية جرموني
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 01686G)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
602/09/14إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالرازيإقليم: برشيد 30 بنشاردة   خديجة

علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 14639L)سطات )البلدية
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الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
601/01/17إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمةإقليم: برشيد 28 فاطمة الزهراء بلحيمر

علوم الحياة 

والرض
01/01/17 11566Wبراشوة

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
501/01/17إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلمإقليم: برشيد 28 الدريسي اليلولي  سمية

علوم الحياة 

والرض
01/01/17 25514G)ابن جرير )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
عمالة: الصخيرات عبد الرحمان الداخلإقليم: برشيد

 - تمارة

602/09/16 18 سناء شتوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 23490G)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة مقاطعات عبد الكريم لحلوإقليم: برشيد

الدار البيضاء أنفا

101/01/17 18 ققوش  كريمة
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوج 01492W)المعاريف )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميين

الثاني

605/09/18إقليم: برشيد 16 السعيد منصور
علوم الحياة 

والرض
05/09/18 24142R)الدروة )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر 

الخيام
302/09/14إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: برشيد 12 عبد الخالق أباد

علوم الحياة 

والرض
06/09/17 14007Z)جماعة سحيم )البلدية

الثانوية التأهيلية  اولد 

زيدان
الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: برشيد

عفان

204/09/18إقليم: برشيد 6 بوكرعا زهير
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 14641N)الكارة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
705/09/08إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجةإقليم: برشيد 7 حنان الحارسى

العلوم القتصادية 

والتدبير
نعمإلتحاق بالزوج 04/09/18 14642P)بن أحمد )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
الثانوية التأهيلية ابو القاسم إقليم: برشيد

الزياني

101/03/11إقليم: خنيفرة 64 خديجة طاهري
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 11976S)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الجديدة

الخوارزمي

303/09/13عمالة: المية 34 سميدة سعاد
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 25661Sالشللت

502/09/10إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميين 30 برة زكرياء
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 25830A)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
402/09/16إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: برشيد 28 فدوى عثماني

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 07855M)بوزنيقة )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميين

الخيام

402/09/15إقليم: برشيد 26 سلوي مريم
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 24922N)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميين

ا الشريف

202/09/10إقليم: القنيطرة 25 عبد العالي العروصي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27071Z)سوق الربعاء )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروة

الثاني

604/09/18إقليم: برشيد 6 يونس بوري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24142R)الدروة )البلدية

الثانوية التأهيلية  اولد 

زيدان
الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: برشيد

عفان

904/09/18إقليم: برشيد 6 فهيمي عبدالله
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 14641N)الكارة )البلدية

عمالة: الصخيرات ابن رشدإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد حريز

 - تمارة

720/02/08 66 م صابير
التربية السلمية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 01392M)تمارة )البلدية

 الثانوية التأهيلية سلمة إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الجديدة

مصدق

1005/09/08عمالة: سل 52 عبد ا قداري
التربية السلمية

02/09/14 25648C)العيايدة )المقاطعة
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206/04/09إقليم: برشيدالثانوية التقنية المام مالكإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الجديدة 34 ضفيري م عزالدين
التربية السلمية

نعم 02/09/15 22356Z)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطة

الثاني

226/07/10إقليم: برشيد 34 عواطف العيساوي
التربية السلمية

02/09/15 24142R)الدروة )البلدية

106/09/17إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةإقليم: برشيدالثانوية التقنية المام مالك 22 أحمد الصفر
التربية السلمية

نعم 04/09/18 25830A)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد حريز 

الغربية
105/09/08إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ورديغةإقليم: برشيد 36 مغني نادية

التربية البدنية
03/09/13 12254Uبئر مزوي

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
الثانوية التأهيلية م إقليم: برشيد

السادس أناسي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

1202/09/14 30 الضعيفي  حليمة
التربية البدنية

02/09/14 19862N)سيدي مومن )المقاطعة

ملحقة ثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان
الثانوية التأهيلية المام إقليم: برشيد

البخاري

701/01/17إقليم: الرحامنة 28 جهان  وجيب
التربية البدنية

01/01/17 18678Bانزالت لعظم

عمالة مقاطعات الفارابيإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيان

عين السبع الحي 

523/03/17 16 مديح م
التربية البدنية

28/08/17 19655N)الحي المي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الجنرال 

الكتاني
عمالة مقاطعات ابن العوامإقليم: برشيد

عين السبع الحي 

107/09/17 13 ليلى بشارة
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01659C)عين السبع )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميين

الثاني

805/09/18إقليم: برشيد 6 الزحاف خالد
التربية البدنية

05/09/18 24142R)الدروة )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

بنحمدون
الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: برشيد

تابث

104/09/18إقليم: برشيد 6 مروان انوار
التربية البدنية

04/09/18 21570V)اولد عبو )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
306/09/06إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: برشيد 62 أعطية المختار

المعلوميات
02/09/09إلتحاق بالزوجة 27065T)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية زينب إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد حريز

النفزاوية

105/09/11عمالة: مراكش 44 مروى قاسمي
المعلوميات

02/09/13إلتحاق بالزوج 26435H)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الجنرال 

الكتاني
502/09/10إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالرازيإقليم: برشيد 37 هاجر جريفي

المعلوميات
02/09/16إلتحاق بالزوج 14639L)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميين

عبد ا

704/09/18إقليم: بنسليمان 16 غاندوري إلهام
المعلوميات

04/09/18 19575Bاحلف

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
الثانوية التأهيلية م إقليم: برشيد

الزرقطوني

1103/09/13إقليم: النواصر 10 بربنيز فاطمة الزهراء
المعلوميات

04/09/18 25342V)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية الجنرال إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيان

الكتاني

204/09/18إقليم: برشيد 6 عطير جهاد
المعلوميات

04/09/18إلتحاق بالزوج 26522C)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة: الصخيرات بلل بن رباحإقليم: برشيد

 - تمارة

302/09/09 70 هشام عزيزة
الفلسفة

02/09/09 23489F)تمارة )البلدية

ملحقة ثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان
1603/09/13إقليم: تازةتاهلةإقليم: برشيد 46 أمال رزوق

الفلسفة
03/09/13 16689P)تاهلة )البلدية
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الثانوية التأهيلية ابن إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميين

الرومي

702/09/16إقليم: القنيطرة 28 فؤاد الصمدي
الفلسفة

02/09/16 27073Bمولي بوسلهام

الثانوية التأهيلية اولد حريز 

الغربية
الثانوية التأهيلية اولد إقليم: برشيد

أوشيح

618/11/11إقليم: العرائش 18 عبد المجيد هضيبي
الفلسفة

02/09/16إلتحاق بالزوجة 26235Rأولد أوشيح

الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميين

الحنصالي

1402/09/16إقليم: بنسليمان 18 ياسين الذهبي
الفلسفة

05/09/16 27198Mفضالت

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
ثانوية الجرف الصفر إقليم: برشيد

التأهيلية

1101/03/17إقليم: الجديدة 16 م شبابي
الفلسفة

06/09/17 18558Wسيدي اسماعيل

الثانوية التأهيلية اولد حريز إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطة

الغربية

102/09/15إقليم: برشيد 6 جمال ابريدي
الفلسفة

04/09/18إلتحاق بالزوجة 14649X)حد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعات الدار ابن تومرت

البيضاء أنفا

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

102/09/15إقليم: النواصر 24 اسماء المالكي
اللغة العربية

06/09/17 25342V)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار مولي إدريس الول

البيضاء أنفا

702/09/15إقليم: تارودانتثأ. م السادس 6 الحسين صبري
اللغة العربية

04/09/18 17305J)تالوين )البلدية

عمالة مقاطعات الدار الخنساء

البيضاء أنفا

الثانوية التأهيلية ماء 

العينين

130/09/05إقليم: العرائش 24 حنان  زيات
اللغة الفرنسية

02/09/15 05992M)العرائش )البلدية

عمالة مقاطعات الدار ولدة

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة عبدا العياشي

عين الشق

401/01/10 54 أرسكي نورة
اللغة النجليزية

16/09/10 24460L)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار جابر بن حيان

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية طه حسين

الفداء مرس 

302/09/14 14 قدحي شهرزاد
اللغة النجليزية

04/09/18 01562X)الفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار مولي إدريس الول

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية المقدسي

مولي رشيد

302/09/15 6 مخليص مروان
الرياضيات

04/09/18 25017S)مولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار المير مولي عبد ا

البيضاء أنفا

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب

115/09/87إقليم: تطوان 78 شهبون جميلة
علوم الحياة 

والرض
06/09/06أقدمية 12 سنة 23170J)واد لو )البلدية

عمالة مقاطعات الدار ابن تومرت

البيضاء أنفا

الثانوية التأهيلية الفقيه 

الكانوني

221/01/17إقليم: آسفي 18 هدى حجوب
علوم الحياة 

والرض
21/01/17إلتحاق بالزوج 14005X)آسفي )البلدية

عمالة مقاطعات الدار المسجد

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبي

عين الشق

216/09/96 88 فؤاد ألمو
الفيزياء والكيمياء

01/10/15 27085P)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار المسجد

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة حمان الفطواكي

الحي الحسني

502/09/09 42 ياسين خزار
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26420S)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار المير مولي عبد ا

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثم

الحي الحسني

623/01/17 28 الموين فاطمة الزهراء
الفيزياء والكيمياء

23/01/17 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار المسجد

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات ابن تومرت

الدار البيضاء أنفا

902/09/14 22 كريم      يوسف
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01485N)سيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار جابر بن حيان

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة إبن البناء المراكشي

الحي الحسني

203/09/13 20 رجاء بلعراج
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25580D)الحي الحسني )المقاطعة
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م. النقط
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الطلب
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعات الدار مولي إدريس الول

البيضاء أنفا

الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي

1403/09/13إقليم: بنسليمان 6 المعافري عياد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 27198Mفضالت

عمالة مقاطعات الدار المسجد

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات عقبة بن نافع

عين السبع الحي 

1601/03/11 34 هموش الخضير
التربية السلمية

02/09/15 01655Y)الصخور السوداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار عمر بن الخطاب

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة المصلى

عين الشق

802/09/14 18 زراتي  يوسف
التربية البدنية

نعم 02/09/16 01682C)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن تومرت

البيضاء أنفا

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي

703/09/13عمالة: سل 46 صبحي كوثر
الفلسفة

03/09/13 01292D)باب المريسة )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار عمر بن الخطاب

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات شوقي

الدار البيضاء أنفا

205/09/03 24 حسناوي ادريس
الفلسفة

02/09/15 01484M)سيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية طه حسين

مرس السلطان

1202/09/16إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 18 م أطليل
اللغة العربية

24/01/17 03228H)امنتانوت )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية الباقلني

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عبدالكريم الخطابي

عين الشق

116/09/94 132 بالمختار نادية
اللغة الفرنسية

16/09/95أقدمية 16 سنة 25300Z)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية جمال 

الدين المهياوي
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

302/02/17إقليم: مديونةابن بطوطة 18 عبد ا أرزيز
اللغة الفرنسية

02/02/17 01881U)مديونة )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات ولدة

الدار البيضاء أنفا

317/11/92 142 السعدية بوصحيب
اللغة النجليزية

17/11/92أقدمية 16 سنة 01488S)أنفا )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

405/09/11عمالة: فاسطارق بن زياد 58 الحلوي رجاء
اللغة اللمانية

05/09/11 26566A)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

الثانوية التأهيلية التقنية 

أنوال

عمالة مقاطعة 

عين الشق

116/09/88 158 نعيمة اكليد العلوي
الرياضيات

16/09/88أقدمية 16 سنة 25784A)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية طه حسين

مرس السلطان

203/09/13إقليم: الجديدةثانوية شوقي التأهيلية 28 مينة ربوح
الرياضيات

16/09/16 24731Fمولي عبد ا

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية أم البنين

مرس السلطان

103/09/14عمالة: الميةعبد الكريم الخطابي 19 سارة مبارك
الرياضيات

16/09/16إلتحاق بالزوج 01916G)المية )البلدية

 الثانوية التأهيلية م 

السادس
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عمرو بن العاص

الحي الحسني

107/09/09 18 الهروسي الحبيب
الرياضيات

02/09/16 24177D)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عمر الخيام

الحي الحسني

415/02/17 18 صفاء شرع
الرياضيات

15/02/17 25581E)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية بئرانزران

مرس السلطان

عمالة مقاطعة إبن البناء المراكشي

الحي الحسني

216/09/91 146 العثماني فاطمة
علوم الحياة 

والرض
07/09/09أقدمية 16 سنة 25580D)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية بئرانزران

مرس السلطان

عمالة مقاطعات المسجد

الدار البيضاء أنفا

301/01/10 31 اقصبي جهان
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 01489T)أنفا )المقاطعة

الثانوية العدادية مريم 

الفهرية
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية بئرانزران

الفداء مرس 

115/02/17 18 ماجدة  أمعارجي
علوم الحياة 

والرض
15/02/17 01565A)مرس السلطان )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية طه حسين

مرس السلطان

عمالة مقاطعة المصلى

عين الشق

305/09/07 54 كدوش  كريمة
الفيزياء والكيمياء

08/09/10 01682C)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية بئرانزران

مرس السلطان

عمالة مقاطعة ابن حزم

الحي الحسني

203/09/13 28 سحنون المصطفى
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26418P)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

الثانوية التأهيلية الشهيد 

ادريس الحريزي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

402/09/14 18 شادي اسماء
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 25288L)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية بئرانزران

الفداء مرس 

306/09/17 12 هاجر عطار
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 01565A)مرس السلطان )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية م 

السادس
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

102/09/16عمالة: المية 6  صفاء بوخاري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25661Sالشللت

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية الباقلني

مرس السلطان

الثانوية التأهيلية م 

الخامس

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

116/09/86 134 الكارح فوزية
المعلوميات

16/09/94أقدمية 16 سنة 01566B)مرس السلطان )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية م 

السادس
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي

603/09/13إقليم: خريبكة 6 فاطمة نويري
المعلوميات

04/09/18 12264E)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة

602/09/16إقليم: القنيطرة 28 مونية برني
الفلسفة

24/01/17 25283Fلل ميمونة

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

502/09/16إقليم: بني مللثانوية م الخامس التقنية 18 قنانبي علء الدين
الفلسفة

24/01/17إلتحاق بالزوجة 07699T)بني ملل )البلدية

عمالة مقاطعات عين المام مالك

السبع الحي الم

عمالة مقاطعة إبن البناء المراكشي

الحي الحسني

330/10/93 134 خديجة الباز
اللغة الفرنسية

25/09/95أقدمية 16 سنة 25580D)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين المام مالك

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات ابن هانئ

عين السبع الحي 

104/12/93 118 خديجة مؤدب
اللغة الفرنسية

05/09/03أقدمية 16 سنة 01647P)عين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين الحسين بن علي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات جابر بن حيان

الدار البيضاء أنفا

216/09/97 106 خالد لكتامي
اللغة الفرنسية

05/09/03أقدمية 16 سنة 01482K)سيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين البحتري

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات مصطفى المعاني

عين السبع الحي 

306/09/17 12 سناء لفيف
اللغة النجليزية

06/09/17 01652V)الحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين المام مالك

السبع الحي الم

عمالة مقاطعة إبراهيم الروداني

الحي الحسني

101/08/18 6 خدران عبد اللطيف
اللغة النجليزية

04/09/18 26821C)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين الفارابي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات المام مالك

عين السبع الحي 

102/09/15 12 ازيكي ياسين
الجتماعيات

06/09/17 01658B)الصخور السوداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين البارودي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات المقدسي

عين السبع الحي 

116/09/89 42 مفتاح عبد الرحيم
الرياضيات

06/09/17 01646N)عين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين ثانوية الرياضيين

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات البارودي

عين السبع الحي 

116/09/99 38 البقالي نبيلة
الرياضيات

04/09/18 01656Z)عين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين الفارابي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابي

عين السبع الحي 

102/09/14 12 موكان عبد الباسط
الرياضيات

06/09/17 18651X)الحي المي )المقاطعة

149



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعات عين عبد الكريم الخطابي

السبع الحي الم

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1001/03/11 40 عبد الواحد الزبيري
علوم الحياة 

والرض
04/09/14 25312M)بني مكادة )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين المقدسي

السبع الحي الم

الثانوية التأهيلية الشريف 

الدريسي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

103/09/13 28 هاجر بن الخياط
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 01878R)ابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين ابن البناء المراكشي

السبع الحي الم

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الزهراء

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

102/09/14 22 المهدي نعمان
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 01568D المشور الدار البيضاء

)البلدية(

عمالة مقاطعات عين ابن العوام

السبع الحي الم

106/09/17إقليم: مديونةمولي يوسف 10 جهاد طنطاوي
علوم الحياة 

والرض
20/07/18إلتحاق بالزوج 01753E)تيط مليل )البلدية

عمالة مقاطعات عين الحسين بن علي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات البارودي

عين السبع الحي 

306/04/09 42 جميلة رقيق
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 01656Z)عين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين البارودي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات المسجد

الدار البيضاء أنفا

105/09/07 24 بولهنة فاطمة
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 01489T)أنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين المقدسي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ولدة

سيدي البرنوصي

326/07/10 24 نوال منصيف
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 25780W)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين ابن البناء المراكشي

السبع الحي الم

الثانوية التأهيلية مولي 

إدريس

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

505/09/11 14 ايوب قطاية
التربية البدنية

04/09/18 18584Z)مولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن عربي

الشق

عمالة مقاطعة عبدا العياشي

عين الشق

325/09/09 34 م قربى
اللغة العربية

02/09/16 24460L)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن عربي

الشق

 الثانوية التأهيلية الحسين 

السلوي

326/07/10عمالة: سل 9 فاطمة لمسيح
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 23794M)سيدي بوقنادل )البلدية

عمالة مقاطعة عين عبدا العياشي

الشق

ثانوية الحسن الداخل 

التأهيلية

110/11/10إقليم: جرسيف 6 اخلص التوجي
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 16684J)جرسيف )البلدية

عمالة مقاطعة عين المصلى

الشق

عمالة مقاطعات ابن هانئ

عين السبع الحي 

102/09/10 24 ايمان حمري
اللغة الفرنسية

02/09/16 01647P)عين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن عربي

الشق

الثانوية التأهيلية التقنية 

أنوال

عمالة مقاطعة 

عين الشق

223/10/89 54 إسماعيل كاوز
اللغة النجليزية

02/09/10 25784A)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدا العياشي

الشق

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

401/05/97 18 الصادقي عبد الله
اللغة النجليزية

01/09/16 01875M)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدا العياشي

الشق

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الكندي

ابن مسيك

101/02/17 18 براز خديجة
اللغة النجليزية

01/02/17 01877P)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدالكريم الخطابي

الشق

عمالة مقاطعة المصلى

عين الشق

116/09/98 92 نعيمة الكبوس
اللغة السبانية

07/09/11 01682C)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدالخالق الطريس

الشق

عمالة مقاطعات ابن هانئ

عين السبع الحي 

101/01/10 34 الصغير إدريس
الرياضيات

02/09/15 01647P)عين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن زيدون

الشق

عمالة مقاطعة عبدالخالق الطريس

عين الشق

302/09/10 32 الروداني بدر
الرياضيات

02/09/16 18123Y)عين الشق )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعة عين عبدا العياشي

الشق

عمالة مقاطعة عبدالكريم الخطابي

عين الشق

101/01/10 24 م الباز
الرياضيات

02/09/15 25300Z)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدا العياشي

الشق

عمالة مقاطعة عثمان ابن عفان

عين الشق

201/01/17 20 ابراهيم الشيظمي
الرياضيات

04/09/18 01687H)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عثمان ابن عفان

الشق

الثانوية التأهيلية م 

الخامس

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

501/01/10 18 رضوان بوينخر
الرياضيات

02/09/16 01566B)مرس السلطان )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن عربي

الشق

عمالة مقاطعة عبدالكريم الخطابي

عين الشق

116/09/97 54 سهام امحضار
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 25300Z)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن عربي

الشق

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبي

عين الشق

203/09/13 34 سميرة فراح
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 27085P)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن زيدون

الشق

601/01/10عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هاني 34 م ماجيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 23793L)العيايدة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين المصلى

الشق

202/09/09عمالة: الميةابن ياسين 30 السالمي عبد الكبير
الفيزياء والكيمياء

03/09/14 01914E)المية )البلدية

عمالة مقاطعة عين عثمان ابن عفان

الشق

105/09/07إقليم: تازةعلي بن بري 24 بوكبوب حفيظ
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 16681F)تازة )البلدية

عمالة مقاطعة عين عثمان ابن عفان

الشق

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

116/11/13 18 نجيب مصطفى
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01564Z)مرس السلطان )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن عربي

الشق

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين

402/09/15إقليم: سيدي افني 6 بوجمعة هراك
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 17250Z)الخصاص )البلدية

عمالة مقاطعة عين ابن عربي

الشق

الثانوية التأهيلية مولي 

إدريس

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

421/02/08 46 عصام شكيب
التربية السلمية

03/09/13 18584Z)مولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عثمان ابن عفان

الشق

 الثانوية التأهيلية أحمد 

شوقي

306/09/01عمالة: سل 24 مزيان مصطفى
التربية البدنية

02/09/15 20911D)العيايدة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدا العياشي

الشق

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية السلم

مولي رشيد

902/09/15 6 ابراهيم نغاش
التربية البدنية

04/09/18 26972S)مولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين المصلى

الشق

عمالة مقاطعات عمر بن الخطاب

الدار البيضاء أنفا

902/09/15 6 عمر شاهل الحياني
التربية البدنية

نعم 04/09/18 01486P)أنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدا العياشي

الشق

عمالة مقاطعات مصطفى المعاني

عين السبع الحي 

502/09/15 6 المزيان أنس
التربية البدنية

04/09/18 01652V)الحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن زيدون

الشق

1302/09/16إقليم: الخميساتابن الثير 18 عادل بونوار
الفلسفة

01/01/17 20128Cمقام الطلبة

عمالة مقاطعة عين ابن عربي

الشق

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

402/09/16 16 حمزاوي جواد
الفلسفة

04/09/18 07691Jاهل مربع

عمالة مقاطعة الحي عبد العزيز الفشتالي

الحسني

الثانوية التأهيلية عبد السلم 

عامر

207/01/08عمالة: سل 52 اغــزر  نـور الدين
اللغة العربية

08/09/17 24832R)تابريكت )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعة الحي ابن ا لهيثم

الحسني

901/03/11عمالة: الميةالكندي 24 بشرى غيلن
اللغة العربية

نعم 04/09/15 26430Cسيدي موسى المجدوب

عمالة مقاطعة الحي عمر الخيام

الحسني

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة

101/01/17إقليم: القنيطرة 18 اعفير ياسين
اللغة العربية

01/01/17 25283Fلل ميمونة

عمالة مقاطعة الحي ابن الخطيب

الحسني

101/01/17إقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 18 مقران  حماموش
اللغة العربية

01/01/17 26211Pبركين

عمالة مقاطعة الحي حمان الفطواكي

الحسني

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيين

أصيل

204/09/02 25 سومية وشام
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 26594F)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي حمان الفطواكي

الحسني

عمالة مقاطعة ابن زيدون

عين الشق

704/09/12 24 الناجي راضية
اللغة الفرنسية

02/09/15 01683D)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن ا لهيثم

الحسني

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري

103/09/13إقليم: النواصر 18 اعليوات ابتسام
اللغة الفرنسية

02/09/16 25935P)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي ابن حزم

الحسني

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبي

عين الشق

406/09/17 12 ختو سارة
اللغة الفرنسية

06/09/17 27085P)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن الخطيب

الحسني

عمالة مقاطعة عمرو بن العاص

الحي الحسني

407/09/05 36 البوستاني الهام
اللغة النجليزية

03/09/13 24177D)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي طارق ابن زياد

الحسني

102/09/14إقليم: طاطاابن خلدون 6 اسماعيل شاكـي
اللغة النجليزية

04/09/18 20917K)فم  زكيد )البلدية

عمالة مقاطعة الحي إبراهيم الروداني

الحسني

102/09/15إقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيلية 24 عطوق م
الجتماعيات

02/09/15 24967Mالوليدية

عمالة مقاطعة الحي ابن الياسمين

الحسني

الثانوية التأهيلية عمر 

المختار

1103/09/13عمالة: المية 18 باجديد ياسين
الجتماعيات

24/09/16 25583Gسيدي موسى المجدوب

عمالة مقاطعة الحي بــدر

الحسني

عمالة مقاطعات عبد الكريم لحلو

الدار البيضاء أنفا

116/09/98 64 محسن تيمورية
الرياضيات

05/09/11 01492W)المعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن الخطيب

الحسني

عمالة مقاطعة ابن حزم

الحي الحسني

206/09/06 60 مريد عبد الكريم
الرياضيات

02/09/09 26418P)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن حزم

الحسني

عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابي

عين السبع الحي 

102/09/16 28 حساني فاطمة الزهراء
الرياضيات

02/06/17 18651X)الحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي إبراهيم الروداني

الحسني

عمالة مقاطعة عمر الخيام

الحي الحسني

301/09/09 24 عزيز العسلة
الرياضيات

02/09/15 25581E)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن حزم

الحسني

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبي

عين الشق

303/09/13 18 عمار بدر الدين
الرياضيات

02/09/16 27085P)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي بــدر

الحسني

عمالة مقاطعة عبدا العياشي

عين الشق

124/01/08 54 زينب عزراوي
علوم الحياة 

والرض
01/09/10 24460L)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي إبن البناء المراكشي

الحسني

306/02/07عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزية 46 أحلم الختاري
علوم الحياة 

والرض
02/09/13 25518L)جليز )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
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تاريخ
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعة الحي إبراهيم الروداني

الحسني

ملحقة الثانوية التأهيلية ابن 

خلدون

102/09/14إقليم: مديونة 40 بوكنيفي خدجو
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 21254Bسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعة الحي ابن ا لهيثم

الحسني

عمالة مقاطعات زرياب

الدار البيضاء أنفا

607/09/05 24 لهن علي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 22680B)المعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن ا لهيثم

الحسني

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم 

بوعبيد

102/09/10عمالة: سل 19 سميحة قاسمي
علوم الحياة 

والرض
19/09/16إلتحاق بالزوج 24720U)باب المريسة )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي المام الغزالي

الحسني

عمالة مقاطعة ابن حزم

الحي الحسني

704/09/18 6 فاطمة العشراوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26418P)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن ا لهيثم

الحسني

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبي

عين الشق

102/09/09 24 م الضية
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 27085P)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الدريسي

الحسني

عمالة مقاطعة ابن خلدون

الحي الحسني

206/09/17 22 رضا الكرش
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24958C)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن حزم

الحسني

عمالة مقاطعة ابن زيدون

عين الشق

201/01/10 18 فؤاد طها
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01683D)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن ا لهيثم

الحسني

عمالة مقاطعة عثمان ابن عفان

عين الشق

602/09/10 10 شعيـــرة محمــد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01687H)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي طارق ابن زياد

الحسني

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

104/09/02عمالة: مراكش 112 الراضي بدر
المعلوميات

04/09/02أقدمية 16 سنة 02646A)المنارة )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن حزم

الحسني

الثانوية التأهيلية م 

السادس أناسي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

302/09/16 6 فخر الدين كمال
الفلسفة

04/09/18 19862N)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الفهرية
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

201/03/11إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكندي 46 محبوب نوال
اللغة العربية

02/09/14 26835T)بوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات ابن الثانوية التأهيلية طه حسين

مسيك

701/01/17إقليم: الخميساتالمختار السوسي 28 ابراهيم الفاتحي
اللغة العربية

01/01/17 20511Uمعازيز

عمالة مقاطعات ابن الثانوية التأهيلية ابن امسيك

مسيك

الثانوية التأهيلية حسان بن 

ثابث

116/09/89إقليم: النواصر 98 عطيف مارية
اللغة الفرنسية

27/07/17 22671S)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات ابن الثانوية التأهيلية الكندي

مسيك

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية المقدسي

مولي رشيد

330/01/17 18 ايوب النعيمي
اللغة الفرنسية

04/09/18 25017S)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

201/01/17إقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية 10 يونس الراشيدي
اللغة النجليزية

04/09/18 25814H)زمامرة )البلدية

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الفهرية
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

1307/09/05إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزم 48 عبد المجيد فتح ا
الجتماعيات

06/09/17 26428A)امزورن )البلدية

عمالة مقاطعات ابن الثانوية التأهيلية ابن امسيك

مسيك

عمالة مقاطعات ابن البناء المراكشي

عين السبع الحي 

116/09/87 148 مصطفى صبور الدريسي
الرياضيات

01/09/94أقدمية 16 سنة 01654X)الصخور السوداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الفهرية
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الكندي

ابن مسيك

102/09/09 60 رضوان أسبوك
الرياضيات

02/09/09 01877P)سباتة )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/91 46 م الركراكي
الرياضيات

02/09/16 20393R)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن الثانوية التأهيلية طه حسين

مسيك

عمالة مقاطعات البارودي

عين السبع الحي 

202/09/10 34 فاطمة مزاك
الرياضيات

02/09/15 01656Z)عين السبع )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعات المير مولي عبد ا

الدار البيضاء أنفا

302/09/15 24 بلمو رشيد
الرياضيات

02/09/15 01491V)المعاريف )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

الثانوية التأهيلية م 

الخامس

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

102/09/15 24 حسن مكوار
الرياضيات

02/09/15 01566B)مرس السلطان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الفهرية
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

201/01/17إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد 18 خديجة  بوشوافة
الرياضيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 26524E)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات ابن الثانوية التأهيلية طه حسين

مسيك

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

101/01/17 18 يوسف أيت احمد
الرياضيات

01/01/17 01875M)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن الثانوية التأهيلية طه حسين

مسيك

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

101/01/17 18 يونس واعمر
الرياضيات

01/01/17 01875M)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن الثانوية التأهيلية طه حسين

مسيك

الثانوية التأهيلية مولي 

الحسن

102/09/10إقليم: بولمان 12 عبدالرحيم العباسي
الرياضيات

06/09/17 25894V)ميسور )البلدية

الثانوية التأهيلية أبو شعيب 

الدكالي
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

103/09/18 6 فاطمة الزهراء عنزار
الرياضيات

04/09/18 01876N)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشريف 

الدريسي
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

116/09/94إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح 134 الحسني الدريسي م
الفيزياء والكيمياء

16/09/94أقدمية 16 سنة 03789T)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الفهرية
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

206/02/08إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكندي 56 المرزوقي خديجة
الفيزياء والكيمياء

01/09/10إلتحاق بالزوج 26835T)بوسكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

302/09/11 24 ابكار رشيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 01564Z)مرس السلطان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

103/09/13إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيلية 19 كريمة  بوشكرة
الفيزياء والكيمياء

11/07/18إلتحاق بالزوج 08734T)الجديدة )البلدية

الثانوية التأهيلية الشريف 

الدريسي
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

201/01/17 18 الحضري م رضا
التربية السلمية

نعم 01/01/17 05680Y)الفنيدق )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة: الصخيرات أحمد البوعناني

 - تمارة

101/01/12 42 سمية بنعيش
اللغة العربية

02/09/15 25652Gسيدي يحيى زعير

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

602/09/15 34 زهرة مرتضى
اللغة العربية

02/09/15 01871H)سيدي عثمان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الداخلة

سيدي البرنوصي

102/09/15 30 نعيمة لييفات
اللغة العربية

06/09/17 01620K)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

1103/09/13إقليم: الخميساتم السادس 18 عبد المجيد صدار
اللغة العربية

02/09/16 11580Lأولماس
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية عبد المالك 

السعدي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

116/01/17إقليم: سيدي بنور 18 ابراهيم اراوي
اللغة العربية

16/01/17 08737W)سيدي بنور )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

المديوني
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية الشريف 

الدريسي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

105/09/03 98 نادية بلهواري
اللغة الفرنسية

07/09/05أقدمية 12 سنة 01878R)ابن امسيك )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة ابن الياسمين

الحي الحسني

402/09/14 31 سوسان الغربي
اللغة الفرنسية

04/09/14إلتحاق بالزوج 01685F)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المام مالك

عين السبع الحي 

202/09/14 30 العدلوني سلوى
اللغة الفرنسية

02/09/14 01658B)الصخور السوداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي الثانوية التأهيلية المقدسي

رشيد

عمالة مقاطعة ابن حزم

الحي الحسني

112/04/17 28 سومية الوعرابي
اللغة الفرنسية

06/09/17 26418P)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إدريس 

الحارثي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية عبد ا 

المديوني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

103/09/13 18 الشايب حكيمة
اللغة الفرنسية

02/09/16 23762C)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إدريس 

الحارثي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/14 6 خولة عرفة
اللغة الفرنسية

04/09/18 01873K)سيدي عثمان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

إدريس
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

206/09/06إقليم: مديونةمولي يوسف 64 مفيد أمينة
اللغة النجليزية

02/09/10 01753E)تيط مليل )البلدية

الثانوية التأهيلية المكي 

الناصري
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية مولي 

إدريس

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

202/09/16 18 حسناء المهراوي
اللغة النجليزية

07/09/16 18584Z)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المكي 

الناصري
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية إدريس 

الحارثي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

802/01/17 6 مصطفى لحويري
اللغة النجليزية

04/09/18 01872J)سيدي عثمان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية السلم

مولي رشيد

104/09/18 6 يونس شتوي
اللغة النجليزية

04/09/18 26972S)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا 

المديوني
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

505/09/03إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الفارابي 66 عبد الفتاح رشيح
الجتماعيات

16/09/14 26981Bأولد صالح

الثانوية التأهيلية عبد 

الرحمان بلقرشي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات البارودي

عين السبع الحي 

116/09/95 100 عبد الرحيم التور
الرياضيات

06/09/04أقدمية 12 سنة 01656Z)عين السبع )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إدريس 

الحارثي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات مصطفى المعاني

عين السبع الحي 

102/09/10 55 هاجر مفكير
الرياضيات

02/09/10إلتحاق بالزوج 01652V)الحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي الثانوية التأهيلية المقدسي

رشيد

عمالة مقاطعات عقبة بن نافع

عين السبع الحي 

125/03/04 36 حميد بوغللة
الرياضيات

02/09/13 01655Y)الصخور السوداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المكي 

الناصري
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن امسيك

ابن مسيك

603/09/13 28 اعليلة سفيان
الرياضيات

02/09/16 01879S)ابن امسيك )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إدريس 

الحارثي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبي

عين الشق

101/01/17 28 عبير شليحاني
الرياضيات

20/02/17 27085P)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المكي 

الناصري
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية إدريس 

الحارثي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

106/09/16 18 أمين شيكر
الرياضيات

01/01/17 01872J)سيدي عثمان )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية سيدي م 

بن عبدا

101/01/17إقليم: الصويرة 18 يوسف أرحو
الرياضيات

01/01/17 10405J)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

إدريس
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة عمرو بن العاص

الحي الحسني

618/03/17 16 حسين حمونة
الرياضيات

06/09/17 24177D)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي الثانوية التأهيلية السلم

رشيد

عمالة مقاطعة ابن حزم

الحي الحسني

104/09/18 6 رشيد بلقاسم
الرياضيات

04/09/18 26418P)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا 

المديوني
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

202/09/14 40 رشيدة صغيري
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 01875M)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة بــدر

الحي الحسني

402/09/15 34 سهام أتنان
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24954Y)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية طه حسين

ابن مسيك

502/09/14 30 اسماء الخاديري
علوم الحياة 

والرض
04/09/14 26238U)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المكي 

الناصري
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية مولي 

إدريس

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

106/09/16 18 يونس وسمي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 18584Z)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

201/01/17إقليم: النواصر 18 طارق الحيطي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوجة 25342V)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

المديوني
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية جعفر 

الفاسي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

802/09/16 18 ادريسي هشام
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 01874L)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية جعفر 

الفاسي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي

418/02/08إقليم: برشيد 58 صلح الدين بنساعد
الفيزياء والكيمياء

07/09/11 24785P)حد السوالم )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد المالك 

السعدي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية جابر بن 

حيان

726/07/10عمالة: سل 40 الجراري م
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 01298K)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

الرحمان بلقرشي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية جعفر 

الفاسي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

101/03/11 40 كوثر عبد اللطيف
الفيزياء والكيمياء

10/02/15 01874L)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا 

المديوني
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الفهرية

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

402/09/09 30 نجيب المخلوفي
الفيزياء والكيمياء

11/09/15 21568T)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية جعفر 

الفاسي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/15 24 درداري اوسامة
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 01874L)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

الرحمان بلقرشي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية م 

السادس أناسي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

202/09/14 18 المصطفى أبيهي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 19862N)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية جعفر 

الفاسي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

101/01/17 18 أكرملل فؤاد
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 01874L)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

إدريس
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة: الصخيرات النسيم

 - تمارة

102/09/09 70 ابو بكر بلفول
التربية السلمية

23/09/09 25738A)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية إدريس 

الحارثي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية أحمد 

الراشدي

1007/09/04إقليم: العرائش 100 قبابي محجوبة
المعلوميات

07/09/04أقدمية 12 سنة 05993N)القصر الكبير )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة طارق ابن زياد

الحي الحسني

103/09/13 19 سارة وهابي
المعلوميات

02/09/16إلتحاق بالزوج 22667M)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي الثانوية التأهيلية السلم

رشيد

202/09/10إقليم: مديونةإبراهيم الروداني 6 أنضام ياسين
المعلوميات

04/09/18 26945Mسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ابن شهيد

البرنوصي

ملحقة الثانوية التأهيلية ابن 

خلدون

301/03/11إقليم: مديونة 55 يقوت حنان
اللغة العربية

01/03/11إلتحاق بالزوج 21254Bسيدي حجاج واد حصار

الثانوية التأهيلية الشهيد 

ادريس الحريزي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الرازي

سيدي البرنوصي

102/09/10 54 نوال غفيري
اللغة العربية

05/09/11 26969N)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الزهر

البرنوصي

الثانوية التأهيلية خديجة أم 

المؤمنين

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

106/09/01 38 أشمل عبد ا
اللغة العربية

02/09/16 21157W)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الداخلة

البرنوصي

101/03/11عمالة: سل الثانوية العدادية الفتح 26 مجاد خاليد
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 24192V)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

1301/01/17إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو 18 علي بوشنتوف
اللغة العربية

01/01/17 04803V)دبدو )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الداخلة

البرنوصي

ثا. م الخامس للتعليم 

الصيل

101/01/17إقليم: تارودانت 18 أحمد البغدادي
اللغة العربية

01/01/17 17303G)تارودانت )البلدية

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الفهرية
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

202/09/16 18 سليلو جمال
اللغة العربية

02/09/16 09358W)العطاوية )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن منظور

سيدي البرنوصي

116/09/91 102 عبد الوهاب النبيه
اللغة الفرنسية

16/09/02أقدمية 16 سنة 01760M)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ابن منظور

البرنوصي

الثانوية التأهيلية فهدة بنت 

العاص

415/09/09إقليم: النواصر 70 امعاياش سهام
اللغة الفرنسية

15/09/09 24933A)بوسكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

117/09/02 64 عادل لمطاهري
اللغة الفرنسية

02/09/10 20393R)سيدي البرنوصي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن 

الرومي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المام مالك

عين السبع الحي 

506/09/06 64 خولء   قرموني
اللغة الفرنسية

02/09/10 01658B)الصخور السوداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشهيد 

ادريس الحريزي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

218/11/11إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاق 48 خديجة اخراز
اللغة الفرنسية

27/12/11 26983D)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة: الصخيرات مولي علي الشريف

 - تمارة

201/01/17 28 عبوش صوفيا
اللغة الفرنسية

01/01/17 18421X)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن هانئ

عين السبع الحي 

102/09/15 24 هند سعدي
اللغة الفرنسية

02/09/15 01647P)عين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الداخلة

البرنوصي

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/17 10 تورية ناجح
اللغة الفرنسية

04/09/18 23766G)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ولدة

البرنوصي

عمالة مقاطعات أطلس

سيدي البرنوصي

104/09/18 6 نبيل الحيد
اللغة الفرنسية

04/09/18 26467T)سيدي مومن )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية الشهيد 

ادريس الحريزي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

216/09/98 72 بوحلو سعيدة
اللغة النجليزية

05/09/07أقدمية 12 سنة 25288L)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الزهر

البرنوصي

405/09/03عمالة: فاسمولي رشيد 64 زكرياء إيدمحاد
اللغة النجليزية

02/09/10 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشهيد 

ادريس الحريزي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة طارق ابن زياد

الحي الحسني

116/09/95 60 نور الدين السيدالي
اللغة النجليزية

05/09/11 22667M)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية العقاد

سيدي البرنوصي

202/09/14 32 غزلن بوهو
اللغة النجليزية

02/09/16 01657A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن 

الرومي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة عبدا العياشي

عين الشق

615/09/02 30 عزيزة هاشم
اللغة النجليزية

02/09/16 24460L)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات مصطفى المعاني

عين السبع الحي 

202/09/14 22 حسناء مقبل
اللغة النجليزية

02/09/16 01652V)الحي المي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

السادس
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/16 18 شيماء شارب
اللغة النجليزية

02/09/16 24450A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

يوسف
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبي

عين الشق

1204/09/18 16 كثير حنان
اللغة النجليزية

04/09/18 27085P)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية العقاد

البرنوصي

عمالة مقاطعة ابن الياسمين

الحي الحسني

106/09/17 12 اسماء بوزية
اللغة النجليزية

06/09/17 01685F)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ولدة

البرنوصي

الثانوية التأهيلية مولي 

إدريس

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

304/09/18 6 حركات نعيمة
اللغة النجليزية

04/09/18 18584Z)مولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الداخلة

البرنوصي

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج

104/09/18إقليم: سطات 6 عدني ملك
اللغة النجليزية

04/09/18 18581W)اولد امراح )البلدية

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الرازي

سيدي البرنوصي

804/09/18 6 أيوب فكري
اللغة النجليزية

04/09/18 26969N)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

السادس أناسي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية أبو عبيدة 

بن الجراح

1210/09/01إقليم: تطوان 106 أسماء طهيري
اللغة السبانية

10/09/01أقدمية 16 سنة 25472Lصدينة

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عبد الرحمان بن غزالة

عين السبع الحي 

202/09/16 18 عبدالعزيز كنسوس
الجتماعيات

02/09/16 01597K)الصخور السوداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة ابن زيدون

عين الشق

119/02/08 72 ايت العمراني أسماء
الرياضيات

19/02/08أقدمية 12 سنة 01683D)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الفهرية
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

217/09/09إقليم: مديونةابن خلدون 48 الفحفوحي م
الرياضيات

02/09/15 25576Z)تيط مليل )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الداخلة

البرنوصي

الثانوية التأهيلية خديجة أم 

المؤمنين

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

101/01/10 30 الدريسي خديجة
الرياضيات

03/09/14 21157W)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الداخلة

البرنوصي

الثانوية التأهيلية م 

السادس أناسي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

107/09/04 28 هشام  البهلولي
الرياضيات

02/09/16 19862N)سيدي مومن )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

102/09/10إقليم: تازةعلي بن بري 28 بدر بوصفيحة
الرياضيات

02/09/17 16681F)تازة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن 

الرومي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن العوام

عين السبع الحي 

203/09/13 28 عزيز شارا
الرياضيات

02/09/16 01659C)عين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية طه حسين

الفداء مرس 

113/02/17 28 م عبدالباسط بوحلبا
الرياضيات

04/09/18 01562X)الفداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن شهيد

سيدي البرنوصي

503/09/13 26 أسندال عبد المولى
الرياضيات

04/09/18 01761N)سيدي البرنوصي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية خديجة أم 

المؤمنين
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات زرياب

الدار البيضاء أنفا

118/11/11 18 رشيد غزالي
الرياضيات

02/09/16 22680B)المعاريف )المقاطعة

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية خديجة أم 

المؤمنين

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

403/09/13 18 ربيع تيجي
الرياضيات

02/09/16 21157W)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ابن شهيد

البرنوصي

الثانوية التأهيلية الشهيد 

ادريس الحريزي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/16 18 بكري م
الرياضيات

01/01/17 25288L)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن 

الرومي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية الشهيد 

صالح السرغيني

101/01/17إقليم: الرحامنة 18 جلب عبدالنبي
الرياضيات

01/01/17 09357V)ابن جرير )البلدية

الثانوية التأهيلية الشهيد 

ادريس الحريزي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

101/01/17عمالة: الميةجابر بن حيان 18 مورضي م لطفي
الرياضيات

01/01/17إلتحاق بالزوجة 01915F)المية )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ولدة

البرنوصي

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

113/02/17 18 حمزة كوكي
الرياضيات

04/09/18 23766G)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية م 

الخامس

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

113/02/17 18 مهدي  لخضر إدريسي
الرياضيات

04/09/18 01566B)مرس السلطان )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الرازي

البرنوصي

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

130/01/17 18 كريم بن سليمان
الرياضيات

04/09/18 01564Z)مرس السلطان )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ولدة

البرنوصي

الثانوية التأهيلية مولي 

يوسف

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

113/02/17 18 سليم ياسين
الرياضيات

04/09/18 26083A)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الرازي

البرنوصي

عمالة مقاطعة إبن البناء المراكشي

الحي الحسني

1013/02/17 18 الياس طايف
الرياضيات

04/09/18 25580D)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات ثانوية الرياضيين

عين السبع الحي 

513/02/17 18 ناهي عبد الجليل
الرياضيات

04/09/18 01660D)عين السبع )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

204/09/18 16 فرجي سعيد
الرياضيات

04/09/18 24450A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية خديجة أم 

المؤمنين
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية مولي 

إدريس

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

202/09/15 13 سارة بيدح
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 18584Z)مولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ولدة

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الرازي

سيدي البرنوصي

704/09/18 6 امايح يوسف
الرياضيات

04/09/18 26969N)سيدي مومن )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية العقاد

البرنوصي

516/09/98عمالة: الرباط دار السلم 116 م فيللي بابة
علوم الحياة 

والرض
16/09/01أقدمية 16 سنة 01124W)اليوسفية )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الزهر

البرنوصي

501/03/11عمالة: فاسابن باجة 64 نازك منصور
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 02069Y)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن 

الرومي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

 الثانوية التأهيلية المسيرة 

الخضراء

116/09/99إقليم: القنيطرة 63 العورش هشام
علوم الحياة 

والرض
05/09/09إلتحاق بالزوجة 11207F)القنيطرة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ولدة

البرنوصي

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الفهرية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

101/01/10 48 راجي م
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25777T)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الخالق 

الطريس
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عقبة بن نافع

عين السبع الحي 

106/09/17 22 هند سمق
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 01655Y)الصخور السوداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

802/09/16 18 اسماعيل الدادسي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 18677A)سيدي رحال )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ولدة

البرنوصي

802/09/16إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المتنبي 18 ابوبكر الحداوي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 25009Hبوكدرة

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الفهرية
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

102/09/16إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا 18 بن همو م
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 23774R)أيت ايعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

101/01/17 18 سعيد النحلي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 09358W)العطاوية )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن 

الرومي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

201/01/17 18 دنون عبدالله
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 09358W)العطاوية )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

السادس
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

118/09/07عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلم 82 محب ماجد
الفيزياء والكيمياء

18/09/07أقدمية 12 سنة 25268P)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

108/01/07إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدم 51 الزعفراني مصطفى
الفيزياء والكيمياء

01/09/11إلتحاق بالزوجة 11206E)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية الشهيد 

ادريس الحريزي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الرازي

سيدي البرنوصي

105/09/08 48 ضللي عبد الله
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 26969N)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

405/09/07 37 حافظ عبد الصمد
الفيزياء والكيمياء

02/09/17إلتحاق بالزوجة 15338W)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية م 

السادس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

202/09/09 36 الصوفي زينب
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01661E)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ولدة

البرنوصي

602/09/15إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الجديدة 34 يوسف تابت
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25830A)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الخالق 

الطريس
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

113/02/17إقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيلية 18 أسامة الوليد
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24967Mالوليدية

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية العقاد

البرنوصي

عمالة مقاطعة عبدالخالق الطريس

عين الشق

213/02/16 18 الزوبير بولحية
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 18123Y)عين الشق )المقاطعة

160



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية الشريف 

الدريسي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

402/09/15 12 المعطاوي  ياسين
الفيزياء والكيمياء

02/09/17 01878R)ابن امسيك )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية عبد الخالق 

الطريس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

306/09/17 12 مكور أيوب
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26097R)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

السادس أناسي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

306/09/17 12 حسناء صمداوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24450A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

506/09/17 12 انس غاندي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23766G)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الرازي

البرنوصي

الثانوية التأهيلية م 

السادس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 6 حلي ياسين
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01661E)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الداخلة

البرنوصي

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

102/09/10إقليم: برشيد 64 يحي ابراهيم
التربية السلمية

02/09/10 24142R)الدروة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

السادس أناسي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

ثانوية أبي شعيب الدكالي 

التأهيلية

216/09/93إقليم: الجديدة 114 م مشطاش
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 08733S)الجديدة )البلدية

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المقدسي

عين السبع الحي 

316/09/95 62 بلفاس عبد العالي
التربية البدنية

03/09/12 01646N)عين السبع )المقاطعة

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

905/09/03عمالة: فاسمولي رشيد 44 هشام بوشنة
التربية البدنية

02/09/15 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

يوسف
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة: الصخيرات ابن رشد

 - تمارة

402/09/14 28 رنبكي   حورية
التربية البدنية

06/09/17 01392M)تمارة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الزهر

البرنوصي

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

202/09/14 22 ايوب الطبطبي
التربية البدنية

23/10/17 25002A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

1303/09/14إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجة 18 بشرا ابراهيم
التربية البدنية

02/09/16 26523Dاولد عزوز

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية العقاد

البرنوصي

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيل

باها

202/09/16 18 عبد الواحد بناني
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 05372Nبلفاع

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري

801/01/17إقليم: النواصر 18 صفر سهيلة
التربية البدنية

01/01/17إلتحاق بالزوج 25935P)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ابن منظور

البرنوصي

الثانوية التأهيلية مولي 

يوسف

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

506/04/09 24 معاد أيوب
المعلوميات

01/09/15 26083A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

يوسف
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة ابن زيدون

عين الشق

202/09/15 16 انفيسي ابتسام
المعلوميات

04/09/18 01683D)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ابن المعتز

البرنوصي

إقليم: سيدي المهدي بن بركة

سليمان

302/09/11 48 ياسين لمفضل
الفلسفة

05/09/11 25988Xأولد حسين

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية
516/09/97عمالة: فاسصلح الدين اليوبيإقليم: الجديدة 106 عزيز الرباني

اللغة العربية
05/09/03أقدمية 16 سنة 01966L)أكدال )المقاطعة
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م. النقط
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بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
220/02/08إقليم: الجديدةثانوية شوقي التأهيليةإقليم: الجديدة 66 عائشة  أبو بكري

اللغة العربية
24/02/09 24731Fمولي عبد ا

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
عمالة: الصخيرات عبد الرحمان الداخلإقليم: الجديدة

 - تمارة

103/09/13 37 فاطمة الوزاني الشاهدي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 23490G)عين العودة )البلدية

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
ثانوية عقبة بن نافع إقليم: الجديدة

التأهيلية

602/09/14إقليم: الجديدة 30 الطالبي عبد العزيز
اللغة العربية

02/09/14 25797P)لبير الجديد )البلدية

116/09/95إقليم: الجديدةالثانوية التقنية الرازيإقليم: الجديدةثانوية شوقي التأهيلية 28 م اكياس
اللغة العربية

24/10/15إلتحاق بالزوجة 08732R)الجديدة )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

التأهيلية
ثانوية المام البخاري إقليم: الجديدة

التأهيلية

107/09/05إقليم: الجديدة 20 الطويل خالد
اللغة العربية

04/09/18 08741A)لبير الجديد )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية
201/01/17إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: الجديدة 19 صفية العروم

اللغة العربية
01/01/17إلتحاق بالزوج 08734T)الجديدة )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

التأهيلية
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن امسيكإقليم: الجديدة

ابن مسيك

201/01/12 16 ميلود الهرمودي
اللغة العربية

04/09/18 01879S)ابن امسيك )المقاطعة

 ثانوية مولي عبد ا إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيلية

التأهيلية

901/05/97إقليم: الجديدة 100 المصطفى بلهيبة
اللغة الفرنسية

02/09/09 08718Aمولي عبد ا

117/09/03إقليم: الجديدةثانوية م الرافعي التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية 37 عبد الرحيم كزري
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 08703J)الجديدة )البلدية

102/09/10إقليم: الجديدة ثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية 28 رشيد مرجان
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 08731P)الجديدة )البلدية

905/09/16إقليم: تارودانتثأ. مولي يوسفإقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيلية 28 جميلة الشلحي
اللغة الفرنسية

05/09/16 21262K)أولد برحيل )البلدية

116/09/98إقليم: الجديدةالثانوية التقنية الرازيإقليم: الجديدةثانوية شوقي التأهيلية 26 يوسف شرفي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 08732R)الجديدة )البلدية

ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية

التأهيلية

116/09/03إقليم: الجديدة 26 سعيد ابدار
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 08733S)الجديدة )البلدية

 ثانوية مولي عبد ا 

التأهيلية
104/09/02إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدة 23 أحمد فراشن

اللغة الفرنسية
02/09/16إلتحاق بالزوجة 26511R)الجديدة )البلدية

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
502/09/16إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: الجديدة 19 كوثر اليوبي

اللغة الفرنسية
05/09/16إلتحاق بالزوج 08734T)الجديدة )البلدية

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
202/09/15إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: الجديدة 12 خديجة بنشتوك

اللغة الفرنسية
04/09/18إلتحاق بالزوج 08730N)أزمور )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

التأهيلية
117/09/90إقليم: الخميساتفاطمة الزهراءإقليم: الجديدة 6 التجني   عبد الكريم

اللغة الفرنسية
04/09/18 11568Yازحيليكة

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية
601/01/10إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: الجديدة 30 شوقري  جودية

اللغة النجليزية
02/09/16إلتحاق بالزوج 08734T)الجديدة )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
103/09/13إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيليةإقليم: الجديدة 28 كمال بشارة

اللغة النجليزية
21/10/16 21069Aالعونات

الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية

بن عبدا

102/09/16إقليم: الصويرة 28 زهرة واد الخير
اللغة النجليزية

02/09/16 10405J)الصويرة )البلدية

ثانوية انس بن مالك إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

101/01/17 28 ياسين سعلوي
اللغة النجليزية

01/01/17 25521P)قلعة السراغنة )البلدية

عمالة مقاطعة القاضي عياضإقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية

الحي الحسني

110/04/17 18 حيدة ابراهيم
اللغة النجليزية

04/09/18 21556E)الحي الحسني )المقاطعة

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ولدةإقليم: الجديدة

سيدي البرنوصي

121/02/17 18 أفقير اسماعيل
اللغة النجليزية

21/02/17 25780W)سيدي مومن )المقاطعة

125/02/08إقليم: الجديدةثانوية شوقي التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيلية 55 م نعايم
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 24731Fمولي عبد ا

1102/09/14إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية جبل لحبيبإقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية 31 عمر أكرام
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 27088Tجبل لحبيب

 ثانوية القاضي عياض 

التأهيلية
216/09/92إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: الجديدة 116 عبد العزيز عويد

الرياضيات
02/09/10 08734T)الجديدة )البلدية

 ثانوية مولي عبد ا 

التأهيلية
104/01/08إقليم: الجديدةالثانوية التقنية الرازيإقليم: الجديدة 54 سعاد باعسو

الرياضيات
27/09/11إلتحاق بالزوج 08732R)الجديدة )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية
 ثانوية القاضي عياض إقليم: الجديدة

التأهيلية

101/01/10إقليم: الجديدة 42 القائم بال نور الدين
الرياضيات

30/09/15 08740Z)الجديدة )البلدية

عمالة: الصخيرات ابن رشدإقليم: الجديدةثانوية م الرافعي التأهيلية

 - تمارة

215/02/08 40 عبد الحكيم الزايدي
الرياضيات

02/09/14 01392M)تمارة )البلدية

402/09/10إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية 36 عبد اللطيف البوعادي
الرياضيات

03/09/13 08734T)الجديدة )البلدية

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الجديدة

الثاني

101/01/10إقليم: برشيد 36 معاذ مدريك
الرياضيات

03/09/13 24142R)الدروة )البلدية

305/09/07عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الواحةإقليم: الجديدةثانوية شوقي التأهيلية 30 محماد أسكور
الرياضيات

02/09/16 25516Jواحة سيدي ابراهيم

ثانوية عقبة بن نافع 

التأهيلية
805/09/07إقليم: الجديدةثانوية م الرافعي التأهيليةإقليم: الجديدة 30 سعيد ونعمان

الرياضيات
02/09/14 08703J)الجديدة )البلدية

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية
205/09/11إقليم: الجديدةثانوية شوقي التأهيليةإقليم: الجديدة 30 سهام دريص

الرياضيات
02/09/14 24731Fمولي عبد ا

ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: الجديدةثانوية شوقي التأهيلية

التأهيلية

102/09/09إقليم: الجديدة 28 سعيد كنعان
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 08733S)الجديدة )البلدية

 ثانوية القاضي عياض 

التأهيلية
ثانوية مولي بوشعيب إقليم: الجديدة

التأهيلية

101/01/10إقليم: الجديدة 28 سعيد رحمون
الرياضيات

06/09/17 08700F)أزمور )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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الختيار
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية انس بن مالك إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

101/01/17 28 سارة الوردي
الرياضيات

01/01/17 25521P)قلعة السراغنة )البلدية

عمالة: الصخيرات عبد ا الشفشاونيإقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيلية

 - تمارة

103/09/13 24 بدراوي سارة
الرياضيات

02/09/15 01396S)تمارة )البلدية

106/09/17إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية المسيرة العدادية 22 إلهام الطواهري
الرياضيات

04/09/18 08739Yأولد فرج

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
ثانوية مولي بوشعيب إقليم: الجديدة

التأهيلية

806/09/17إقليم: الجديدة 22 الخليفة صادق
الرياضيات

06/09/17 08700F)أزمور )البلدية

206/09/17إقليم: الجديدة ثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيلية 12 سناء الشداني
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 08731P)الجديدة )البلدية

408/01/07إقليم: الجديدةالثانوية التقنية الرازيإقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيلية 51 فريد يونس
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوجة 08732R)الجديدة )البلدية

301/01/12عمالة: سل الثانوية العدادية الفتحإقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية 46 غزلن القفز
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 24192V)العيايدة )المقاطعة

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية
202/09/09إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: الجديدة 45 عائشة الضاوي

علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 08734T)الجديدة )البلدية

 ثانوية مولي عبد ا 

التأهيلية
101/01/12إقليم: الجديدةثانوية القدس التأهيليةإقليم: الجديدة 42 زروقي سناء

علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 08735U)الجديدة )البلدية

 ثانوية مولي عبد ا إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية

التأهيلية

501/01/10إقليم: الجديدة 30 مجوج حميد
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 08718Aمولي عبد ا

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: الجديدة

الحنصالي

406/09/17إقليم: بنسليمان 12 عدنان اليوسفي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27198Mفضالت

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيلية

الدين اليوبي

102/09/14إقليم: آسفي 6 طارق الجراري
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23873Y)آسفي )البلدية

108/01/07إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيلية 72 فاطمة الكرم
الفيزياء والكيمياء

14/10/09إلتحاق بالزوج 26511R)الجديدة )البلدية

 ثانوية مولي عبد ا إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيلية

التأهيلية

505/09/07إقليم: الجديدة 64 م  دنزيرة
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 08718Aمولي عبد ا

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: الجديدة

التأهيلية

305/09/11إقليم: الجديدة 49 فاطمة خنوس
الفيزياء والكيمياء

05/09/11إلتحاق بالزوج 08733S)الجديدة )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الجديدة

الثاني

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

126/07/10 48 م رقمان
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 01875M)سباتة )المقاطعة

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية م إقليم: الجديدة

الخامس

101/01/10إقليم: الصويرة 40 أمشاري عبد ا
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 10402F)الصويرة )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية

التأهيلية

201/01/10إقليم: الجديدة 38 نورالدين أزهوري
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 08700F)أزمور )البلدية
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203/01/07إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيلية 18 حليمة الكركوري
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 08734T)الجديدة )البلدية

402/09/14إقليم: الجديدةالثانوية التقنية الرازيإقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيلية 14 وفاء عليطي
الفيزياء والكيمياء

05/09/18إلتحاق بالزوج 08732R)الجديدة )البلدية

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
102/09/14إقليم: الجديدةالثانوية التقنية الرازيإقليم: الجديدة 13 يوسف كريم

الفيزياء والكيمياء
10/11/17إلتحاق بالزوجة 08732R)الجديدة )البلدية

106/04/09عمالة: الرباطمدارس م الخامسإقليم: الجديدة ثانوية ابن خلدون التأهيلية 54 أودار اكرام
التربية السلمية

05/09/11إلتحاق بالزوج 01133F)حسان )المقاطعة

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا ثانوية الدريسي التقنيةإقليم: الجديدة

وتنان

102/09/14 33 عبد العزيز سعيدة
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 05024K)اكادير )البلدية

305/09/08إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيلية 49 جنيد عبد العزيز
التربية البدنية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 26511R)الجديدة )البلدية

303/09/13إقليم: الجديدة ثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية 29 العاطي ا قرار
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 08731P)الجديدة )البلدية

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
603/09/13إقليم: الجديدةثانوية القدس التأهيليةإقليم: الجديدة 29 ياسين عاطبي

التربية البدنية
03/09/15إلتحاق بالزوجة 08735U)الجديدة )البلدية

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
 ثانوية القاضي عياض إقليم: الجديدة

التأهيلية

402/09/10إقليم: الجديدة 26 يوسف الكسيري
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 08740Z)الجديدة )البلدية

ثانوية الجرف الصفر إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية

التأهيلية

402/09/16إقليم: الجديدة 20 نور الدين الصواف
التربية البدنية

04/09/18 18558Wسيدي اسماعيل

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الباقلنيإقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية

الفداء مرس 

402/09/10 56 خديجة الرخاوي
المعلوميات

02/09/10إلتحاق بالزوج 01567C)الفداء )المقاطعة

 ثانوية مولي عبد ا 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية لسان إقليم: الجديدة

الدين إبن الخطيب

605/09/03عمالة: سل 46 م العمراني الزريفي
الفلسفة

03/09/13 01295G)تابريكت )المقاطعة

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
1116/09/94عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: الجديدة 27 عزيز رزوق

الفلسفة
02/09/15إلتحاق بالزوجة 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: مديونةالمختار السوسي

الحنصالي

202/09/14عمالة: سل 40 لمياء دهيسي
اللغة العربية

02/09/14 24716P)العيايدة )المقاطعة

102/09/14عمالة: الرباطأبي ذر الغفاريإقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين 32 م انور دهلت
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01130C)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الزهرإقليم: مديونةمي زيادة

سيدي البرنوصي

602/09/15 24 اكريران حمزة
اللغة العربية

02/09/15 23764E)سيدي مومن )المقاطعة

401/01/17إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانةإقليم: مديونةزينب النفزاوية 18 عبد الكريم هرواش
اللغة العربية

01/01/17 12758S)بني انصار )البلدية

عمالة مقاطعات عقبة بن نافعإقليم: مديونةالمختار السوسي

عين السبع الحي 

116/09/99 98 فائق حنان
اللغة الفرنسية

04/09/12 01655Y)الصخور السوداء )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: مديونةالمختار السوسي

الدريسي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

301/03/11 36 مريم بلقاع
اللغة الفرنسية

03/09/13 01878R)ابن امسيك )المقاطعة

1102/09/16إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين 28 رشيدة التاج
اللغة الفرنسية

01/01/17 08739Yأولد فرج

ملحقة الثانوية التأهيلية ابن 

خلدون
عمالة مقاطعات مصطفى المعانيإقليم: مديونة

عين السبع الحي 

103/09/13 22 رتيبة حنين
اللغة الفرنسية

06/09/17 01652V)الحي المي )المقاطعة

ملحقة الثانوية التأهيلية ابن إقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين

خلدون

102/09/16إقليم: مديونة 18 ثوريا الهواري
اللغة الفرنسية

01/01/17 21254Bسيدي حجاج واد حصار

126/07/10عمالة: الرباطالمنصور الدهبيإقليم: مديونةزينب النفزاوية 30 رجاء سرحان
الجتماعيات

02/09/14 01052T)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إقليم: مديونةمي زيادة

الخوارزمي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

106/09/17 22 كرامي حنان
الرياضيات

06/09/17 01564Z)مرس السلطان )المقاطعة

مولي عبد السلم بن إقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين

مشيش

201/01/17عمالة: فاس 18 نور الدين مطيع
الرياضيات

01/01/17 02071A)فاس المدينة )المقاطعة

1001/01/17إقليم: مديونةخديجة أم المؤمنينإقليم: مديونةمي زيادة 18 صدوق أسامة
الرياضيات

01/01/17 24951V)الهراويين )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمدإقليم: مديونةزينب النفزاوية

ملول

101/01/17 18 أيوب داودي
الرياضيات

01/01/17إلتحاق بالزوجة 05104X)انزكان )البلدية

301/01/17إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: مديونةابن خلدون 18 مزيلي موراد
الرياضيات

01/01/17 08739Yأولد فرج

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: مديونةمي زيادة

الثاني

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

106/09/17 12 توتي أنس
الرياضيات

06/09/17 01875M)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية زينب إقليم: مديونةمي زيادة

النفزاوية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

506/09/17 12 الهادي سكينة
الرياضيات

06/09/17 24943L)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد المالك إقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين

السعدي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

101/03/11 54 سلمى عيساوي
علوم الحياة 

والرض
01/03/11إلتحاق بالزوج 01854P)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: مديونةابن بطوطة

الهادي بوطالب

326/07/10عمالة: سل 34 كوثر بناني
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 27082L)العيايدة )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن البناء المراكشيإقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين

عين السبع الحي 

105/09/11 32 بديعة الجاحظ
علوم الحياة 

والرض
02/12/14إلتحاق بالزوج 01654X)الصخور السوداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات المقدسيإقليم: مديونةمي زيادة

عين السبع الحي 

502/09/15 24 عوفر فاطمة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 01646N)عين السبع )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الخالق إقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين

الطريس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

602/09/16 18 سهيل بوطلقة
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 26097R)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين

الثاني

102/09/16إقليم: آسفي 18 م فتاح
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوجة 14000S)آسفي )البلدية
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عمالة: الصخيرات عبد الرحمان الداخلإقليم: مديونةالمختار السوسي

 - تمارة

102/09/16 18 عبدالرفيع جدية
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 23490G)عين العودة )البلدية

عمالة مقاطعات المسجدإقليم: مديونةابن بطوطة

الدار البيضاء أنفا

302/09/14 40 عائشة فاكية
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 01489T)أنفا )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: مديونةابن خلدون

اسماعيل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

202/09/14 28 عبد الحق ابن الشيخ
الفيزياء والكيمياء

01/09/16 01871H)سيدي عثمان )المقاطعة

102/09/15عمالة: الميةالثانوية التأهيلية الجولنإقليم: مديونةالمختار السوسي 25 هشام الهلوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 01913D)المية )البلدية

301/01/17إقليم: مديونةابن بطوطةإقليم: مديونةالمختار السوسي 18 جلل النصاري
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 01881U)مديونة )البلدية

201/01/17إقليم: مديونةابن بطوطةإقليم: مديونةزينب النفزاوية 18 كمال الدومي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 01881U)مديونة )البلدية

101/01/17إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: مديونةحسان  بن ثابت 18 ياسين المصلي
التربية السلمية

نعم 01/01/17 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين

يوسف

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

901/01/17 10 المهدي مرتاج
التربية البدنية

26083A)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات عقبة بن نافعإقليم: مديونةمي زيادة

عين السبع الحي 

201/01/17 6 بنواعير عبد ا
التربية البدنية

04/09/18 01655Y)الصخور السوداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية جعفر إقليم: مديونةالطلس

الفاسي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

701/01/07 48 معروف عبد الواحد
المعلوميات

05/09/11 01874L)مولي رشيد )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: مديونةعمر بن الخطاب

الرحمان الناصر

203/09/13إقليم: القنيطرة 18 غزلن العبدلوي
المعلوميات

02/09/16إلتحاق بالزوج 11195T)القنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: مديونةالطلس

 - تمارة

1103/09/13 36 عبد العالي بوحوص
الفلسفة

03/09/13 27114W)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

602/09/16 18 سكينة الدراوي
الفلسفة

01/01/17إلتحاق بالزوج 20601S)بني مكادة )المقاطعة

206/09/17إقليم: مديونةالطلسإقليم: مديونةزينب النفزاوية 12 يوسف لكنادي
الفلسفة

06/09/17 25577A)مديونة )البلدية

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة
601/03/11عمالة: سل الثانوية التأهيلية السهولعمالة: المية 24 بشرى الخالقي

اللغة العربية
02/09/15 25509Bالسهول

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمعمالة: الميةالكندي

الحي الحسني

506/09/17 12 صحر لحمادي
اللغة العربية

نعم 06/09/17 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشريف عمالة: الميةالثانوية التأهيلية ابن خلدون

الدريسي

305/09/07إقليم: بنسليمان 48 مريم إدالطالب
اللغة الفرنسية

05/09/11 07853K)بنسليمان )البلدية

107/09/04عمالة: الميةالثانوية التقنيةعمالة: الميةالكندي 29 الضريف البوفي حكيمة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 01911B)المية )البلدية
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316/09/96عمالة: الميةالكنديعمالة: الميةأبو بكر الصديق 22 شهبي م
اللغة الفرنسية

03/09/16إلتحاق بالزوجة 26430Cسيدي موسى المجدوب

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة
101/01/17عمالة: الميةالثانوية التأهيلية الجولنعمالة: المية 10 ايوجيل خديجة

اللغة الفرنسية
05/09/18إلتحاق بالزوج 01913D)المية )البلدية

105/09/11إقليم: مديونةعمر بن الخطابعمالة: الميةعبد ا العروي 6 طلل بكار
اللغة الفرنسية

04/09/18 26686Fالمجاطية أولد الطالب

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
عمالة مقاطعة ابن الخطيبعمالة: المية

الحي الحسني

502/09/09 30 المفضل عزوز
اللغة النجليزية

02/09/14 23703N)الحي الحسني )المقاطعة

ملحقة الثانوية التأهيلية ابن عمالة: الميةجابر بن حيان

خلدون

203/09/13إقليم: مديونة 18 عمر مرضي
اللغة النجليزية

02/09/16 21254Bسيدي حجاج واد حصار

الثانوية التأهيلية عمر 

المختار
1001/03/11إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية جبل لحبيبعمالة: المية 54 أ رجوان زينب

الجتماعيات
01/03/11إلتحاق بالزوج 27088Tجبل لحبيب

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة
الثانوية التاهيلية يوسف بن عمالة: المية

تاشفين

302/09/09إقليم: خريبكة 46 صالح المراح
الرياضيات

02/09/15 12262C)خريبكة )البلدية

301/01/17عمالة: الرباطأبي بكر الصديقعمالة: الميةأبو بكر الصديق 18 فدوى المنور
الرياضيات

01/01/17 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عمر 

المختار
101/01/17عمالة: الرباطالميرة لل نزهةعمالة: المية 18 أمال عفوري

الرياضيات
01/01/17إلتحاق بالزوج 01117N)أكدال الرياض )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن عمالة: الميةعبد الكريم الخطابي

نصير

106/09/06عمالة: مراكش 52 عزيزة حصدي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي إدريس الولعمالة: الميةالثانوية التقنية

الدار البيضاء أنفا

116/09/96 126 بوشعيب شفيق
الفيزياء والكيمياء

16/09/96أقدمية 16 سنة 01487R)أنفا )المقاطعة

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة
416/09/97عمالة: الميةجابر بن حيانعمالة: المية 92 عبد الرحيم  بلحاج

الفيزياء والكيمياء
02/09/10 01915F)المية )البلدية

101/03/11إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلمعمالة: الميةأبو بكر الصديق 50 بن علم رشيدة
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 26292C)بوزنيقة )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي عمالة: الميةالمروة

الذهب

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

105/09/11 40 كريمة مرتاجي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 01876N)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
120/02/08عمالة: الميةالثانوية التقنيةعمالة: المية 26 دخيسي لخضر

الفيزياء والكيمياء
02/09/15إلتحاق بالزوجة 01911B)المية )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
103/09/13عمالة: الميةالكنديعمالة: المية 18 م قسيوي

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 26430Cسيدي موسى المجدوب

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
304/09/02عمالة: الميةالكنديعمالة: المية 34 السقاط عادل

التربية البدنية
02/09/15 26430Cسيدي موسى المجدوب

307/09/04عمالة: الميةالثانوية التقنيةعمالة: الميةأبو بكر الصديق 24 قرقري يوسف
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 01911B)المية )البلدية
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الثانوية التاهيلية جابر ابن عمالة: الميةالكندي

حيان

102/09/15إقليم: بوجدور 6 زينب لباعلي
التربية البدنية

04/09/18 26030T)بوجدور )البلدية

عمالة: الصخيرات مرس الخيرعمالة: الميةابن ياسين

 - تمارة

1001/03/11 36 نورة بلمداني
الفلسفة

04/09/13 24185Mمرس الخير

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة
205/09/11عمالة: فاسالهاشمي الفيلليعمالة: المية 24 عبد الفتاح السنون

الفلسفة
02/09/15إلتحاق بالزوجة 26813U)زواغة )المقاطعة

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة
905/09/11عمالة: الميةابن ياسينعمالة: المية 12 م المشماش

الفلسفة
07/09/17إلتحاق بالزوجة 01914E)المية )البلدية

الثانوية العدادية المام 

مسلم
402/09/14عمالة: فاسعلل الفاسيإقليم: النواصر 31 م محب

اللغة العربية
02/09/14إلتحاق بالزوجة 01986H)المشور فاس الجديد )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: النواصر

صالح

802/01/17 28 رشيد الصالحي
اللغة العربية

02/01/17 07709D)أولد عياد )البلدية

105/09/08إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد 24 الرياحي م
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 11574E)تيفلت )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: النواصر

صالح

1203/09/16 18 شكي صلح الدين
اللغة العربية

03/09/16 07709D)أولد عياد )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجة

الزرقطوني

304/09/18إقليم: النواصر 6 يوسف  وحمان
اللغة العربية

04/09/18 25342V)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
الثانوية التأهيلية اولد إقليم: النواصر

صالح

201/01/10إقليم: النواصر 36 فاتن خراز
اللغة الفرنسية

03/09/13 24346Mأولد صالح

الثانوية التأهيلية فهدة بنت 

العاص
202/09/16عمالة: الرباطحمان الفطواكيإقليم: النواصر 28 دنيا بوسلمي

اللغة الفرنسية
02/09/16 01131D)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الرازيإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط

سيدي البرنوصي

202/01/17 28 تماصط فضيلة
اللغة الفرنسية

02/01/17 26969N)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد

الحي الحسني

202/09/15 24 ضحى رازيق
اللغة الفرنسية

15/09/15 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة عثمان ابن عفانإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد

عين الشق

402/09/14 22 أمين كرم الدين
اللغة الفرنسية

06/09/17 01687H)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات المام البخاريإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد

الدار البيضاء أنفا

1102/09/16 18 ابتسام مصلي
اللغة الفرنسية

02/09/16 01493X)المعاريف )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فهدة بنت 

العاص
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن امسيكإقليم: النواصر

ابن مسيك

804/09/18 16 سارة اركيب
اللغة الفرنسية

04/09/18 01879S)ابن امسيك )المقاطعة

304/09/18إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد 16 رجاء  كارع
اللغة الفرنسية

10/09/18 08739Yأولد فرج

الثانوية التأهيلية علل بن إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط

عبد ا

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 16 فكيري غزلن
اللغة الفرنسية

04/09/18 25002A)سيدي مومن )المقاطعة
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206/09/17إقليم: الجديدةثانوية شوقي التأهيليةإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط 13 موفاضل  فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24731Fمولي عبد ا

الثانوية التأهيلية اولد 

صالح
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: النواصر

سيدي البرنوصي

106/09/17 12 رشيد حفاضي
اللغة الفرنسية

06/09/17 06530X)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكندي

السادس أناسي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

304/09/18 6 عزيزة نزار
اللغة الفرنسية

04/09/18 19862N)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن رشدإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط

الحي الحسني

102/09/09 46 زينب رحمون
اللغة النجليزية

03/09/13 20903V)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
116/09/97إقليم: تارودانتالثانوية التاهيلية التقنيةإقليم: النواصر 44 جمال الدين امهو

اللغة النجليزية
02/09/15 26233N)تارودانت )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات المام مالكإقليم: النواصر

عين السبع الحي 

1003/09/13 18 ياسين مخلوف
اللغة النجليزية

02/09/16 01658B)الصخور السوداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
الثانوية التأهيلية جعفر إقليم: النواصر

الفاسي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

906/09/16 18 العابدي الركيبي أيوب
اللغة النجليزية

01/01/17 01874L)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبي حيان 

التوحيدي
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: النواصر

الذهب

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

704/09/18 16 فوزية زعيم
اللغة النجليزية

04/09/18 01876N)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية طه حسينإقليم: النواصر

الفداء مرس 

604/09/18 16 هدى الخياط
اللغة النجليزية

04/09/18 01562X)الفداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن المعتزإقليم: النواصر

سيدي البرنوصي

101/03/11 32 ابن سعيدي أحمد
اللغة اللمانية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01748Z)سيدي البرنوصي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مصطفى 

المعاني
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: النواصر

الرومي

1102/09/14إقليم: القنيطرة 30 م جواد
الجتماعيات

12/03/15 27073Bمولي بوسلهام

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: النواصر

أناسي

1102/09/16عمالة: مكناس 18 إسماعيل بن الفقيه
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27025Zأيت ولل

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
إقليم: الفقيه بن الثانوية الفلحيةإقليم: النواصر

صالح

302/09/14 6 مصطفى المترجي
الجتماعيات

04/09/18 24037Bكريفات

الثانوية التأهيلية مصطفى إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد

المعاني

104/09/18إقليم: النواصر 6 الزعير م
الجتماعيات

04/09/18 26457G)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية فهدة بنت 

العاص
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية أم البنينإقليم: النواصر

الفداء مرس 

101/01/10 44 عبد اللطيف الغازي
الرياضيات

02/09/14 01563Y)الفداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
عمالة مقاطعة ابن حزمإقليم: النواصر

الحي الحسني

102/09/15 34 الكدري حمزة
الرياضيات

02/09/15 26418P)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الطيب 

الخمال
الثانوية التأهيلية اولد حريز إقليم: النواصر

الغربية

203/09/13إقليم: برشيد 28 ياسر حوارة
الرياضيات

02/09/16 14649X)حد السوالم )البلدية

الثانوية التأهيلية الطيب 

الخمال
الثانوية التأهيلية اولد حريز إقليم: النواصر

الغربية

203/09/13إقليم: برشيد 28 الهرمودي لطيفة
الرياضيات

02/09/16 14649X)حد السوالم )البلدية
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عمالة مقاطعات مصطفى المعانيإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن العربي

عين السبع الحي 

802/09/16 28 ياسين سعدودي
الرياضيات

02/09/16 01652V)الحي المي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حسان بن 

ثابث
الثانوية التاهيلية الحي إقليم: النواصر

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

201/01/17 28 الجباري سفيان
الرياضيات

01/01/17 26968M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: النواصر

الثاني

426/01/07إقليم: بنسليمان 26 محفوض خديجة
الرياضيات

15/10/15إلتحاق بالزوج 07854L)بنسليمان )البلدية

الثانوية التأهيلية فهدة بنت 

العاص
 الثانوية التأهيلية م إقليم: النواصر

السادس

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

125/03/16 20 م مصلوح
الرياضيات

06/09/17 01548G)الفداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد

الذهب

عمالة: طنجة - 

أصيل

902/09/16 18 المهدي شراط
الرياضيات

02/09/16 15363Y)اصيلة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
ثانوية الجرف الصفر إقليم: النواصر

التأهيلية

402/09/16إقليم: الجديدة 18 الزعكودي عبد الحليم
الرياضيات

02/09/16 18558Wسيدي اسماعيل

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: النواصر

بوعثمان

702/09/16إقليم: الرحامنة 18 زيادي أنس
الرياضيات

02/09/16 09350M)سيدي بوعثمان )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
عمالة مقاطعة بــدرإقليم: النواصر

الحي الحسني

406/09/16 18 بن الخدير يونس
الرياضيات

06/09/16 24954Y)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبي حيان 

التوحيدي
عمالة مقاطعات مصطفى المعانيإقليم: النواصر

عين السبع الحي 

204/09/18 16 سارة بكري
الرياضيات

04/09/18 01652V)الحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ولدةإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكندي

سيدي البرنوصي

304/09/18 16 هند جمال
الرياضيات

04/09/18 25780W)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
الثانوية التأهيلية صلح إقليم: النواصر

الدين اليوبي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

306/09/17 12 سلمى احبابو
الرياضيات

06/09/17 01561W)الفداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
106/09/17إقليم: سطاتثانوية بن احمد العداديةإقليم: النواصر 12 رزوق ايمان

الرياضيات
06/09/17 26695R)بن أحمد )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
عمالة مقاطعة ابن زيدونإقليم: النواصر

عين الشق

206/09/17 12 اميمة لحمودي
الرياضيات

06/09/17 01683D)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد

ثابث

104/09/18إقليم: النواصر 6 خضراوي   مراد
الرياضيات

04/09/18 22671S)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية الطيب إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط

الخمال

104/09/18إقليم: النواصر 6 ماجدة المكرومي
الرياضيات

04/09/18 24934B)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
الثانوية التاهيلية الحي إقليم: النواصر

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

203/09/13 46 ادريسي قيطوني حفصة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26968M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبي حيان 

التوحيدي
302/09/16إقليم: الرحامنةالثانوية التقنية الرحامنةإقليم: النواصر 28 هدى خالد

علوم الحياة 

والرض
02/09/16 24255N)ابن جرير )البلدية

102/01/17إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجة 18 يوسف شعشاع
علوم الحياة 

والرض
02/01/17إلتحاق بالزوجة 14010C)الشماعية )البلدية
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202/01/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط 18 اخويلي عبد الصمد
علوم الحياة 

والرض
02/01/17 14007Z)جماعة سحيم )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
701/01/17عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبيةإقليم: النواصر 18 الصدقاوي لمياء

علوم الحياة 

والرض
02/01/17إلتحاق بالزوج 02709U)مراكش المدينة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد

 - تمارة

1102/09/16 18 سهام الترابي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 01397T)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
107/09/16إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاطإقليم: النواصر 16 سهام بوعدي

علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25804X)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
الثانوية التأهيلية إقليم: النواصر

الخوارزمي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

206/09/17 12 المحفوضي ابتسام
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 01564Z)مرس السلطان )المقاطعة

302/09/14إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجةإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط 6 بحرية المكرومي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26523Dاولد عزوز

الثانوية التأهيلية م إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط

الزرقطوني

202/09/15إقليم: النواصر 6 كمال رحيم
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25342V)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد

سيدي البرنوصي

104/09/18 6 بومو وليد
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 06530X)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
الثانوية التأهيلية الجنرال إقليم: النواصر

الكتاني

216/09/98إقليم: برشيد 102 عادل فخر الدين
الفيزياء والكيمياء

06/09/08 26522C)برشيد )البلدية

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد

الحي الحسني

403/09/13 28 علية  جبيري
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: النواصر

علي الشريف

102/09/16إقليم: ميدلت 18 شكوش رضوان
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 09844Z)الريش )البلدية

الثانوية التأهيلية مصطفى 

المعاني
806/09/16إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: النواصر 14 عثمان الجرفي

الفيزياء والكيمياء
06/09/17 25799Sأولد غانم

الثانوية التأهيلية أبي حيان 

التوحيدي
302/09/14إقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيليةإقليم: النواصر 12 صلح الدين اكريبع

الفيزياء والكيمياء
06/09/17 26232Mسانية بركيك

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: النواصر

الثاني

204/09/18إقليم: برشيد 6 م لمرواح
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24142R)الدروة )البلدية

عمالة مقاطعة عثمان ابن عفانإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجة

عين الشق

104/09/18 6 معاد  فاطن
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01687H)عين الشق )المقاطعة

301/03/11إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطةإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط 49 م اللياوي
التربية السلمية

10/09/12إلتحاق بالزوجة 26520Aالساحل اولد احريز

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
203/09/13عمالة: سل الثانوية العدادية الفتحإقليم: النواصر 46 مبارك اونينيس

التربية السلمية
03/09/13 24192V)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الطيب 

الخمال
303/09/13إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: النواصر 28 منصور لحرش

التربية السلمية
02/09/16 08736V)سيدي بنور )البلدية
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الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
104/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: النواصر 6 محي الدين احمد

التربية السلمية
04/09/18 14636H)لولد )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن شهيدإقليم: النواصر

سيدي البرنوصي

416/09/96 102 يــوســف   خـلـــــوق
التربية البدنية

22/09/02أقدمية 16 سنة 01761N)سيدي البرنوصي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجة

الدين اليوبي

904/09/12إقليم: تاوريرت 25 جليلة  نصر
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوج 04678J)تاوريرت )البلدية

101/01/17إقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيليةإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكندي 6 عبد العالي منير
التربية البدنية

04/09/18 24967Mالوليدية

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
عمالة مقاطعات مصطفى المعانيإقليم: النواصر

عين السبع الحي 

1002/09/16 6 عبوقي حسن
التربية البدنية

04/09/18 01652V)الحي المي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
الثانوية التأهيلية إقليم: النواصر

الخوارزمي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

102/09/10 16 يونس القرشي
المعلوميات

04/09/18 01564Z)مرس السلطان )المقاطعة

101/01/10إقليم: مديونةخديجة أم المؤمنينإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط 16 المصطفى ياسيني
الفلسفة

04/09/18 24951V)الهراويين )البلدية

1302/09/16إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخورإقليم: سطاتثانوية بن احمد العدادية 28 سارة قلمون
اللغة العربية

02/09/16 09362Aصخور الرحامنة

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروج

الرومي

402/09/16إقليم: القنيطرة 28 وليد الشاوش
اللغة العربية

07/09/16 27073Bمولي بوسلهام

202/09/16إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية 28 عبد السلم اسماعيلي علوي
اللغة العربية

02/09/16 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

502/09/15إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية 24 الميلودي جابر
اللغة العربية

02/09/15 14632Dبني خلوك

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
الثانوية العدادية الشريف إقليم: سطات

الدريسي

1702/09/16إقليم: بولمان 18 معاري عبد الحكيم
اللغة العربية

02/09/16 08047Wسكورة مداز

602/09/16إقليم: الحاجبثانوية الثلوج التأهيليةإقليم: سطاتثانوية بن احمد العدادية 18  البريول مصطفى
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 24268C)الحاجب )البلدية

106/09/17إقليم: سطاتثانوية بن احمد العداديةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة 12 تورية اهليل
اللغة العربية

04/09/18 26695R)بن أحمد )البلدية

102/09/09إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 48 بدر الشاشي
اللغة الفرنسية

02/09/15 12258Y)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروج

الرومي

402/09/16إقليم: القنيطرة 28 إيمان الكريمي
اللغة الفرنسية

07/09/16 27073Bمولي بوسلهام

 ثانوية المام الغزالي إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة

التأهيلية

813/02/17إقليم: سيدي بنور 28 نجوى بنصردي
اللغة الفرنسية

06/09/17 08737W)سيدي بنور )البلدية

عمالة مقاطعة ابن حزمإقليم: سطاتثانوية بن احمد العدادية

الحي الحسني

106/09/17 22 اكرام بنعبيد
اللغة الفرنسية

04/09/18 26418P)الحي الحسني )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية مولي إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العين

الطيب العلوي

702/09/10عمالة: سل 18 عبد اللطيف المسعودي
اللغة الفرنسية

02/09/16 01291C)بطانة )المقاطعة

1102/09/16إقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيليةإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية 18 عمر لواتي
اللغة الفرنسية

02/09/16 25691Zكلز

302/09/16إقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيليةإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية 18 م المسياح
اللغة الفرنسية

02/09/16 25692Aبوهودة

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني
ثانوية المام الشطيبي إقليم: سطات

التأهيلية

1402/09/16إقليم: تاونات 18 أنوار فكوس
اللغة الفرنسية

02/09/16 15946G)غفساي )البلدية

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني
ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: سطات

التأهيلية

1302/09/16إقليم: تاونات 18 م عاقل
اللغة الفرنسية

02/09/16 18530R)طهر السوق )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
عمالة مقاطعة ابن عربيإقليم: سطات

عين الشق

102/09/16 18 هدى الوردي
اللغة الفرنسية

02/09/16 24952W)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني
102/09/16إقليم: الخميساتالجاحظإقليم: سطات 18 عثمان مالكي

اللغة الفرنسية
02/09/16 11564Uأيت ميمون

106/09/16عمالة: الميةالثانوية التأهيلية الجولنإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 18 مريم الحجاجي
اللغة الفرنسية

06/09/16إلتحاق بالزوج 01913D)المية )البلدية

الثانوية التأهيلية طريق إقليم: سطاتثانوية بن احمد العدادية

الرباط

502/09/16إقليم: العرائش 18 حنان بوقرعي
اللغة الفرنسية

02/09/16 25534D)القصر الكبير )البلدية

413/02/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية 18 رزقي عبد الحق
اللغة الفرنسية

13/02/17 14636H)لولد )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

حجاج
301/09/18إقليم: مديونةخديجة أم المؤمنينإقليم: سطات 16 نعيمة الوماد

اللغة الفرنسية
01/09/18 24951V)الهراويين )البلدية

101/01/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسر 6 معاد الشمة
اللغة الفرنسية

04/09/18 14636H)لولد )البلدية

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: سطات

تابث

604/09/18إقليم: برشيد 6 أمين أصرافي
اللغة الفرنسية

04/09/18 21570V)اولد عبو )البلدية

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
204/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروجإقليم: سطات 6 مريم العماري

اللغة الفرنسية
04/09/18 14648W)البروج )البلدية

عمالة مقاطعات عقبة بن نافعإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة

عين السبع الحي 

506/09/06 70 الحماني منير
اللغة النجليزية

02/09/09 01655Y)الصخور السوداء )المقاطعة

303/09/14إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العين 36 عمر بلعزري
اللغة النجليزية

02/09/16 27065T)سطات )البلدية

502/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية 28 عبد الهادي الرحل
اللغة النجليزية

02/09/16 03790U)أمزميز )البلدية

الثانوية التأهيلية م بن إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة

عبد الكريم الخطابي

602/09/16إقليم: بنسليمان 28 مخدش ليلة
اللغة النجليزية

02/09/16 07856Nمليلة
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113/02/17عمالة: الميةالكنديإقليم: سطاتثانوية بن احمد العدادية 28 مصطفى ناصر
اللغة النجليزية

13/02/17 26430Cسيدي موسى المجدوب

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني
501/09/16إقليم: سطاتثانوية ابن عباد التأهيليةإقليم: سطات 19 عبدالعالي حمراس

اللغة النجليزية
02/09/16إلتحاق بالزوجة 14643R)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن مولي إقليم: سطاتثانوية ابن عباد التأهيلية

الحاج

516/09/91إقليم: آسفي 18 عبد الصادق شنطيط
اللغة النجليزية

02/09/16 25089V)آسفي )البلدية

231/01/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالرازيإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروج 18 احلم فقهي
اللغة النجليزية

07/09/17إلتحاق بالزوج 14639L)سطات )البلدية

413/02/17إقليم: مديونةابن بطوطةإقليم: سطاتثانوية بن احمد العدادية 18 حمزة خديري
اللغة النجليزية

02/09/17 01881U)مديونة )البلدية

عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابيإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

عين السبع الحي 

906/09/17 12 عبير الحسني الدريسي
اللغة النجليزية

06/09/17 18651X)الحي المي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
106/09/17إقليم: سطاتثانوية بن احمد العداديةإقليم: سطات 12 حميد حسو

اللغة النجليزية
06/09/17 26695R)بن أحمد )البلدية

104/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 6 فاطمة الزهراء مناف
اللغة النجليزية

04/09/18 14642P)بن أحمد )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
404/09/18إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةإقليم: سطات 6 صوفيا محبوب

اللغة النجليزية
04/09/18 25830A)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
104/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجةإقليم: سطات 6 سكينة اسليعي

اللغة النجليزية
04/09/18 14642P)بن أحمد )البلدية

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني
الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: سطات

عياض

1401/09/14إقليم: شفشاون 40 سومية حسون
الجتماعيات

02/09/14 06414Wمتيوة

الثانوية العدادية الساقية إقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية

الحمراء

202/09/15إقليم: خريبكة 34 المختار الصوفي
الجتماعيات

02/09/15 12256Wأولد عبدون

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
1102/09/16إقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيليةإقليم: سطات 18 المهدي الكحل

الجتماعيات
02/09/16إلتحاق بالزوجة 25691Zكلز

902/09/16إقليم: مديونةزينب النفزاويةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروج 18 هشام كصكاص
الجتماعيات

07/09/16 24950Uالمجاطية أولد الطالب

الثانوية التأهيلية سيدي 

العايدي
ثانوية  اولد يعقوب إقليم: سطات

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

502/09/14 13 حسن الخلفاوي
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 22900Rأولد يعقوب

1304/09/18إقليم: مديونةإبراهيم الرودانيإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية 6 نظيف عبد الرحمان
الجتماعيات

04/09/18 26945Mسيدي حجاج واد حصار

507/09/05إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالرازيإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة 70 فنون مصطفى
الرياضيات

02/09/09 14639L)سطات )البلدية

307/09/04إقليم: سطاتثانوية ابن الخطيب التاهيليةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسر 66 خلوقي خليد
الرياضيات

03/09/13 24784N)سطات )البلدية
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103/09/13إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالرازي 28 جايل عبدالكبير
الرياضيات

04/09/18 08730N)أزمور )البلدية

402/09/16عمالة: الرباطحمان الفطواكيإقليم: سطاتثانوية بن احمد العدادية 18 م بوسمحة
الرياضيات

02/09/16 01131D)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
عمالة: الصخيرات النسيمإقليم: سطات

 - تمارة

102/09/16 18 المساعف خليل
الرياضيات

02/09/16 25738A)تمارة )البلدية

1019/05/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسرإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العين 18 أسماء سامح
الرياضيات

06/09/17 14633Eكيسر

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
الثانوية التأهيلية زينب إقليم: سطات

النفزاوية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 16 فريد عارف
الرياضيات

04/09/18 24943L)سيدي مومن )المقاطعة

306/09/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالرازيإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 12 فاطمة الزهراء خطباوي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 14639L)سطات )البلدية

عمالة مقاطعات المسجدإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

الدار البيضاء أنفا

406/09/17 12 يوسف فريد
الرياضيات

06/09/17 01489T)أنفا )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة

حجاج

604/09/18إقليم: سطات 6 الشعيبية مسطري
الرياضيات

04/09/18 18581W)اولد امراح )البلدية

804/09/18إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية 6 قرقوبي يحيى
الرياضيات

04/09/18 14632Dبني خلوك

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
الثانوية التأهيلية زينب إقليم: سطات

النفزاوية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 6 مروان  بلقائد
الرياضيات

04/09/18 24943L)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
عمالة مقاطعات عبد الرحمان بن غزالةإقليم: سطات

عين السبع الحي 

304/09/18 6 أيوب رزقي
الرياضيات

04/09/18 01597K)الصخور السوداء )المقاطعة

804/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجةإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية 6 بكار إيمان
الرياضيات

04/09/18 14642P)بن أحمد )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
502/09/09إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: سطات 38 غزلن الكراري

علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 27065T)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية ولي العهد إقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية

المير مولي الحسن

102/09/14عمالة: مراكش 30 نورة هردي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 25245Pحربيل

عمالة مقاطعات المام البخاريإقليم: سطاتثانوية بن احمد العدادية

الدار البيضاء أنفا

706/09/17 12 سفيان هلل
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 01493X)المعاريف )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية

حجاج

604/09/18إقليم: سطات 6 حلب جهان
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 18581W)اولد امراح )البلدية

706/09/00إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيلإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة 82 سعيد الغلبي
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعم 06/09/17 12263D)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة

الثاني

216/09/97إقليم: برشيد 72 المدراسي رشيد
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعم 06/09/17 24142R)الدروة )البلدية

176



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

1002/09/15إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الداخلةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروج 24 هشام فتح ا
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 12269K)بوجنيبة )البلدية

عمالة مقاطعات مصطفى المعانيإقليم: سطاتثانوية ابن عباد التأهيلية

عين السبع الحي 

103/09/13 22 راشدي ياسين
الفيزياء والكيمياء

07/09/17 01652V)الحي المي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية

الثاني

702/09/16إقليم: برشيد 18 فاطمة الدغوغي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 24142R)الدروة )البلدية

701/01/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية 6 كمال شبلوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 14632Dبني خلوك

عمالة مقاطعات الباروديإقليم: سطاتثانوية بن احمد العدادية

عين السبع الحي 

504/09/18 6 جعفر غزواني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01656Z)عين السبع )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
304/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيليةإقليم: سطات 6 يونس القديوي

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 24967Mالوليدية

الثانوية التأهيلية علل إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العين

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

605/09/08 76 زكرياء حنكافي
التربية السلمية

05/09/08 15362X)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
102/09/14إقليم: تارودانتثأ. أولوزإقليم: سطات 40  كونين سعيد

التربية السلمية
02/09/14 24080Y)أولوز )البلدية

ثانوية القاضي عياض 

العدادية
الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: سطات

الكانوني

202/09/14إقليم: آسفي 40 عبد الهادي العمراني
التربية السلمية

02/09/14 14005X)آسفي )البلدية

102/09/16إقليم: الرشيديةابو بكر الصديقإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية 28 م البوبكري
التربية السلمية

02/09/16 18475Fالسفلت

804/09/18إقليم: الجديدة ثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 7 م العثماني الصقلي
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 08731P)الجديدة )البلدية

الثانوية التأهيلية جعفر إقليم: سطاتثانوية المل التأهيلية

الفاسي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

216/09/98 66  حكيم لكرد
التربية البدنية

02/05/17 01874L)مولي رشيد )المقاطعة

211/02/08إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالقدسإقليم: سطاتثانوية المل التأهيلية 32 م عبيد
التربية البدنية

نعم 02/09/16 14644S)سطات )البلدية

513/02/17إقليم: سطاتثانوية المل التأهيليةإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 19 زينب أكنوك
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25826W)سطات )البلدية

102/09/15إقليم: سطاتثانوية المل التأهيليةإقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالقدس 18 يسرى فلح
التربية البدنية

نعم 04/09/18 25826W)سطات )البلدية

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الرازيإقليم: سطاتثانوية بن احمد العدادية

سيدي البرنوصي

202/09/16 18 عادل وفاق
التربية البدنية

02/09/16 26969N)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة

الثاني

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

1402/09/16 18 ياسر فكري
التربية البدنية

04/09/18 01875M)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عبدا العياشيإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العين

عين الشق

702/09/16 18 م نور السعيد
التربية البدنية

06/09/16 24460L)عين الشق )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
إقليم: فحص - ثانوية تغرامت التأهيليةإقليم: سطات

انجرة

1402/09/16 18 طنان هشام
التربية البدنية

02/09/16 24424Xتغرامت

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني
1104/09/18إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الفارابيإقليم: سطات 6 سعيد بندريس

التربية البدنية
04/09/18 26981Bأولد صالح

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني
إقليم: الفقيه بن  ثانوية بئر انزران التأهيليةإقليم: سطات

صالح

108/01/07 40 نوري عبد العزيز
المعلوميات

26/01/17 07701V)الفقيه بن صالح )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية إبن زهرإقليم: سطات

مولي رشيد

102/09/16 28 طارق رياجي
المعلوميات

02/09/16 27083M)سيدي عثمان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك

حجاج

1004/09/18إقليم: سطات 6 مريم حنان
المعلوميات

04/09/18 18581W)اولد امراح )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة

أوشيح

905/09/13إقليم: العرائش 38 زينب بنجلون
الفلسفة

05/09/13إلتحاق بالزوج 26235Rأولد أوشيح

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
الثانوية التأهيلية الحاج م إقليم: سطات

الناصري

303/09/13إقليم: النواصر 36 عادل أومرجيج
الفلسفة

03/09/13 25935P)دار بوعزة )البلدية

402/03/17عمالة: الميةالعالياإقليم: سطاتثانوية بن احمد العدادية 28 علي علوي
الفلسفة

02/03/17إلتحاق بالزوجة 01912C)المية )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
502/09/15عمالة: الميةابن ياسينإقليم: سطات 25 لحميدي الدريسي مريم

الفلسفة
02/09/15إلتحاق بالزوج 01914E)المية )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة

الهادي بوطالب

516/09/99عمالة: سل 24 م الحناش
الفلسفة

02/09/15 27082L)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشهيد إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسر

صالح السرغيني

201/01/17إقليم: الرحامنة 18 سمية رطبي
الفلسفة

01/01/17إلتحاق بالزوج 09357V)ابن جرير )البلدية

206/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية 12 رشيد غازي
الفلسفة

06/09/17 14632Dبني خلوك

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

الدين اليوبي

102/09/14إقليم: آسفي 40 أحمد خالص
اللغة العربية

02/09/14 23873Y)آسفي )البلدية

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
702/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازيإقليم: سيدي بنور 24 ايشار عبد الفتاح

اللغة العربية
02/09/15 20739Sتيغمي

الثانوية التأهيلية م بلحسن إقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيلية

الوزاني

102/09/14إقليم: آسفي 14 بولوزة احمد
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 25523S)آسفي )البلدية

ثانوية الجرف الصفر إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

التأهيلية

904/09/18إقليم: الجديدة 7 احلم منادي
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 18558Wسيدي اسماعيل

1202/09/14إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجةإقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيلية 40 صدوق غزلن
اللغة الفرنسية

02/09/14 07851Hسيدي بطاش

ثانوية عقبة بن نافع إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

التأهيلية

101/01/10إقليم: الجديدة 36 نور الدين الشعايبي
اللغة الفرنسية

02/09/13 25797P)لبير الجديد )البلدية
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1102/09/14عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية 30 مريم بزكور
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

1001/01/10إقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية الوليدية العدادية 28 عبد الجليل البياري
اللغة الفرنسية

06/09/17 24967Mالوليدية

ثانوية الجرف الصفر إقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية

التأهيلية

902/09/16إقليم: الجديدة 28 نهاد لعديدي
اللغة الفرنسية

02/09/16 18558Wسيدي اسماعيل

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

التأهيلية

602/09/15إقليم: سيدي بنور 24 أحمد الحيمر
اللغة الفرنسية

09/09/15 08738X)زمامرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيلية

الزرقطوني

702/09/15إقليم: النواصر 24 نجاة خلوقي
اللغة الفرنسية

02/09/15 25342V)دار بوعزة )البلدية

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
202/09/15إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: سيدي بنور 24 عليلت أيوب

اللغة الفرنسية
02/09/15إلتحاق بالزوجة 08736V)سيدي بنور )البلدية

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
عمالة مقاطعات المير مولي عبد اإقليم: سيدي بنور

الدار البيضاء أنفا

902/09/14 22 صبري عبدا
اللغة الفرنسية

06/09/17 01491V)المعاريف )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م بلحسن إقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية

الوزاني

603/09/13إقليم: آسفي 34 هنية العساوي
اللغة النجليزية

02/09/16 25523S)آسفي )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

باها

1302/09/14 30 رشيد بنجليل
اللغة النجليزية

02/09/14 21199Sأيت عميرة

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
101/01/17إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهادإقليم: سيدي بنور 28 م عقيل

اللغة النجليزية
01/01/17 25942X)اليوسفية )البلدية

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز إقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيلية

التأهيلية

101/01/17إقليم: سيدي بنور 18 رشيد راعىى
اللغة النجليزية

01/01/17 08738X)زمامرة )البلدية

101/01/17إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية 18 عبد اللطيف الدريسي
اللغة النجليزية

01/01/17 08736V)سيدي بنور )البلدية

 ثانوية المام الغزالي إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيلية

التأهيلية

904/09/17إقليم: سيدي بنور 10 م فايز
اللغة النجليزية

04/09/18 08737W)سيدي بنور )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

عبد ا

104/09/18إقليم: بنسليمان 6 اشحشاح ايمان
اللغة النجليزية

04/09/18 19575Bاحلف

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
702/09/18إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: سيدي بنور 6 هند مقبول

اللغة النجليزية
02/09/18 25799Sأولد غانم

1204/09/18إقليم: مديونةالمختار السوسيإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 6 حميد لهباطة
اللغة النجليزية

04/09/18 25213E)الهراويين )البلدية

عمالة: الصخيرات الشيخ ابن تيميةإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية

 - تمارة

602/09/14 30 بوعمرو المجيد
الجتماعيات

02/09/14 26131Cسيدي يحيى زعير

402/09/16إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودةإقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيلية 18 م فلحي
الجتماعيات

01/01/17 26441Pمصمودة
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ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
1101/01/17إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبيإقليم: سيدي بنور 18 أيوب الرتبي

الجتماعيات
01/01/17 23816Lعين الدفالي

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

الرومي

1101/01/17إقليم: القنيطرة 18 رضوان النجاح
الجتماعيات

01/01/17إلتحاق بالزوجة 27073Bمولي بوسلهام

504/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيليةإقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية 6 فائق ادريس
الجتماعيات

04/09/18 21069Aالعونات

الثانوية التأهيلية إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيلية

الخوارزمي

126/02/08إقليم: برشيد 64 امزيلن هند
الرياضيات

22/04/10 24381A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
 الثانوية التأهيلية المام إقليم: سيدي بنور

البخاري

302/09/14إقليم: اليوسفية 40 رشيدة مخليص
الرياضيات

02/09/14 24135H)اليوسفية )البلدية

405/09/03إقليم: الجديدةثانوية شوقي التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيلية 34 البوهالي  عبد القادر
الرياضيات

02/09/15 24731Fمولي عبد ا

 ثانوية مولي عبد ا إقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية

التأهيلية

702/09/15إقليم: الجديدة 34 اسماء بلبخاري
الرياضيات

02/09/15 08718Aمولي عبد ا

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
302/09/15إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: سيدي بنور 34 بن الراحلية أميمة

الرياضيات
02/09/15 25813G)سيدي بنور )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيلية

الشرايبي

103/09/13إقليم: القنيطرة 28 سليمة اصبيرو
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 26984E)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيلية

الكانوني

201/01/17إقليم: آسفي 28 فاطمة الزهراء عنتر
الرياضيات

01/01/17 14005X)آسفي )البلدية

202/09/16إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيلية 28 امستف ايمان
الرياضيات

01/01/17 08730N)أزمور )البلدية

ثانوية أولد عمران إقليم: سيدي بنورثانوية النصر العدادية

التأهيلية

106/09/17إقليم: سيدي بنور 20 عباس قادري
الرياضيات

26/09/18 08722Eأولد عمران

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيلية

الثاني

101/01/17إقليم: آسفي 19 خديجة رفيق
الرياضيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيلية

الخوارزمي

101/01/17إقليم: آسفي 18 ايمان نفيلي
الرياضيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 14004W)آسفي )البلدية

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
913/02/17إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيليةإقليم: سيدي بنور 18 أحمد بن زروالة

الرياضيات
13/02/17 21069Aالعونات

102/09/15إقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية 6 عبد الله البشيري
الرياضيات

05/09/18 26232Mسانية بركيك

316/09/92إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيلية 78 الببصيري أحمد
علوم الحياة 

والرض
22/04/10أقدمية 12 سنة 08730N)أزمور )البلدية

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
 الثانوية التأهيلية المام إقليم: سيدي بنور

البخاري

202/09/09إقليم: اليوسفية 63 حسناء العيرج
علوم الحياة 

والرض
22/04/10إلتحاق بالزوج 24135H)اليوسفية )البلدية
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الثانوية التأهيلية البحر إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

البيض المتوسط

1502/09/14إقليم: شفشاون 40 حفيظة بن هردوز
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 24927Uواد ملحة

823/02/17إقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 28 لبنى سلوان
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24967Mالوليدية

202/09/15إقليم: الجديدةثانوية شوقي التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيلية 24 بنعدي غزلن
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 24731Fمولي عبد ا

الثانوية التأهيلية ولي العهد إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية

المير مولي الحسن

601/01/10عمالة: مراكش 18 مبروك ايوب
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 25245Pحربيل

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
عمالة مقاطعات ابن البناء المراكشيإقليم: سيدي بنور

عين السبع الحي 

116/09/87 92 عائشة بنرمضان
الفيزياء والكيمياء

22/04/10أقدمية 16 سنة 01654X)الصخور السوداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

الثاني

120/09/04إقليم: آسفي 52 عبد المجيد أفينة
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 14000S)آسفي )البلدية

عمالة: الصخيرات مرس الخيرإقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيلية

 - تمارة

305/09/11 48 ركان عبد الهادي
الفيزياء والكيمياء

15/09/15 24185Mمرس الخير

601/01/17إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيلية 26 بناني م
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 08739Yأولد فرج

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز 

التأهيلية
1103/09/13إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: سيدي بنور 22 جهاد سمكاوي

الفيزياء والكيمياء
03/09/17 25799Sأولد غانم

313/02/17إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميينإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية 18 أقديم مصطفى
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 22358Bلغنيميين

613/02/17إقليم: الجديدةالثانوية التقنية الرازيإقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية 18 عدنان العزوزي
الفيزياء والكيمياء

13/02/17إلتحاق بالزوجة 08732R)الجديدة )البلدية

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
1003/09/13إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: سيدي بنور 46 عبدالرحمان نصير

التربية السلمية
03/09/13 08736V)سيدي بنور )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية

لل خديجة

303/09/13إقليم: القنيطرة 46 البشير تورة
التربية السلمية

03/09/13 25283Fلل ميمونة

202/09/15إقليم: مديونةمولي يوسفإقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيلية 26 فتيحة الدويحي
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوج 01753E)تيط مليل )البلدية

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز 

التأهيلية
116/09/99إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: سيدي بنور 75 أكوندي نادية

التربية البدنية
22/04/10إلتحاق بالزوج 08734T)الجديدة )البلدية

ثانوية الجرف الصفر إقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيلية

التأهيلية

803/09/13إقليم: الجديدة 46 رشيدة البهالي
التربية البدنية

03/09/13 18558Wسيدي اسماعيل

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
عمالة مقاطعة عبدا العياشيإقليم: سيدي بنور

عين الشق

602/09/15 34 زهرة درواح
التربية البدنية

02/09/15 24460L)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

الخوارزمي

202/09/14إقليم: آسفي 30 المهدي حساني
التربية البدنية

02/09/14 14004W)آسفي )البلدية
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الصلية
مؤسسة التعيين
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م. النقط
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تاريخ

التوظيف
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
1102/09/15إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: سيدي بنور 24 اكلزي يحيى

التربية البدنية
02/09/15 25799Sأولد غانم

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية العقادإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية

سيدي البرنوصي

101/01/17 18 العرف جعفر
التربية البدنية

01/01/17 01657A)سيدي مومن )المقاطعة

104/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيليةإقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية 6 الظهر حكيم
التربية البدنية

04/09/18 21069Aالعونات

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز 

التأهيلية
102/09/10إقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيليةإقليم: سيدي بنور 46 يوسف ابهايضة

المعلوميات
03/09/13 26232Mسانية بركيك

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصورإقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيلية

 - تمارة

101/01/10 34 عبد الموجود لخليفي
المعلوميات

02/09/15 25467F)الهرهورة )البلدية

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية إقليم: سيدي بنور

الخوارزمي

303/09/13إقليم: برشيد 22 م قصري
المعلوميات

06/09/17 24381A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيلية

الكانوني

305/09/03إقليم: آسفي 16 أحمد العيساوي
المعلوميات

04/09/18 14005X)آسفي )البلدية

104/09/12إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية 15 حكيمة منصوري
المعلوميات

04/09/18إلتحاق بالزوج 08736V)سيدي بنور )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

التأهيلية

703/09/13إقليم: الجديدة 12 إلياس مزيلي
المعلوميات

06/09/17 25797P)لبير الجديد )البلدية

201/01/17عمالة: سلالثانوية التأهيلية النهضةإقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيلية 18 انس مجيدى
الفلسفة

01/01/17 01300M)باب المريسة )المقاطعة

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
1101/01/17إقليم: الخميساتالجاحظإقليم: سيدي بنور 18 ياسين مستقل

الفلسفة
01/01/17 11564Uأيت ميمون

ثانوية انس بن مالك إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

401/01/17 18 كريمة الدريسي
الفلسفة

01/01/17إلتحاق بالزوج 25521P)قلعة السراغنة )البلدية

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: سيدي بنور

عفان

404/09/18إقليم: برشيد 6 أحلل حادة
الفلسفة

04/09/18 14641N)الكارة )البلدية
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مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019
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ت.التعيين 
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تاريخ
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

07

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي

المرنيسي

405/09/07عمالة: مراكش 56 بن زروال نظيرة
اللغة العربية

26/09/11إلتحاق بالزوج 26729C)المنارة )المقاطعة

705/09/11إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: الحوز الثانوية العدادية تنمل 34 عبد الرحيم بن داود
اللغة العربية

02/09/15 25279Bأسني

الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطر

الخضراء

302/09/10عمالة: مراكش 26 نزهة بوزكيطة
اللغة العربية

12/10/15إلتحاق بالزوج 27077F)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحت

المرنيسي

106/09/06عمالة: مراكش 45 هدى ناجي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26729C)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا غيات
904/09/12عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: الحوز 38 سلمى الجلوني

اللغة الفرنسية
02/09/14إلتحاق بالزوج 25517Kتسلطانت

1102/09/15عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامة 34 فوزية السرغيني
اللغة الفرنسية

نعم 02/09/15 25515Hسيدي الزوين

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي

السوسي

811/09/00إقليم: الحوز 30 هشام أغدوا
اللغة الفرنسية

02/09/16 26581Sأوريكة

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامة

الدين اليوبي

207/09/05عمالة: مراكش 28 سعيد يوسفي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 02653H)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: الحوز

الجديدة

703/09/13إقليم: الحوز 28 صلح الدين الشكري
اللغة الفرنسية

02/09/16 24049P)أيت أورير )البلدية

330/09/05إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية الموحدينإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح 22 كرومي  الصديق
اللغة الفرنسية

06/09/17 12261B)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحت

الخضراء

205/09/03عمالة: مراكش 18 جواد فؤاد
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 27077F)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المهدي بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية توبقال

بركة

206/09/17عمالة: مراكش 14 نورة المري
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26964H)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا غيات
الثانوية التأهيلية رياض إقليم: الحوز

الزاهية

106/09/01عمالة: مراكش 40 خالد أيت الدهب
اللغة النجليزية

02/09/16 26730Dحربيل

الثانوية التأهيلية الثانوية 

الجديدة
الثانوية التأهيلية المهدي بن إقليم: الحوز

بركة

305/09/11عمالة: مراكش 36 غزلن ابل
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26964H)المنارة )المقاطعة

802/09/15عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتزإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي 34 مارية محي الدين
اللغة النجليزية

02/09/15 23068Yالوداية

الثانوية العدادية ابن البناء إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي

المراكشي

602/09/15عمالة: مراكش 24 جنباري
اللغة النجليزية

نعم 02/09/15 02705P)مراكش المدينة )المقاطعة

305/09/08عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن عبادإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطر 20 فاطمة الزهراء لحميدي
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 02654J)جليز )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطر

الثاني

703/09/13عمالة: سل 12 بل المودان ابتسام
اللغة النجليزية

06/09/17إلتحاق بالزوج 20910C)حصين )المقاطعة
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المادة
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الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: الحوز

الخطابي

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/16 6 بكزة سامي
اللغة النجليزية

04/09/18 26236Sواركي

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
إقليم: قلعة ثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: الحوز

 السراغنة

202/09/16 6 السرار ايوب
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 23115Zالصهريج

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطر

نصير

101/01/10عمالة: مراكش 47 عبد ا أوكسا
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن البناء إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابن ماجة

المراكشي

402/09/15عمالة: مراكش 24 أسماء اسدي
الجتماعيات

02/09/15 02705P)مراكش المدينة )المقاطعة

702/09/15عمالة: الرباطأبي بكر الصديقإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحت 20 م شهوش
الجتماعيات

02/09/16 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

107/09/16عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الزرقطونيإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي 19 مصطفى ان شاء ا
الجتماعيات

07/09/16إلتحاق بالزوجة 02647B)المنارة )المقاطعة

516/09/88عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحت 110 حميد أيت العادل
الرياضيات

16/09/10 25338R)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا غيات
116/09/94عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: الحوز 76 جمال الدين بنيعيش

الرياضيات
04/09/12 02650E)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الثانوية 

الجديدة
الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: الحوز

بنبين

101/01/10عمالة: مراكش 54 خديجة العيشوشي
الرياضيات

03/09/13 25243M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
206/04/09عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: الحوز 52 عمر ابو نشيط

الرياضيات
02/09/15 25517Kتسلطانت

الثانوية التأهيلية الثانوية 

الجديدة
116/09/94عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبيةإقليم: الحوز 46 الكهفـعـي مولي عبد العزيز

الرياضيات
03/09/13 02709U)مراكش المدينة )المقاطعة

501/01/10عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطر 46 م    زوان
الرياضيات

30/09/15 25517Kتسلطانت

103/09/13إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية توبقالإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي 46  سارة ناصف
الرياضيات

03/09/13 23527X)تحناوت )البلدية

802/09/15عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتزإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامة 34 كوثر الرسيني
الرياضيات

02/09/15 23068Yالوداية

602/09/15عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورتإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي 34 خديجة نايت عمي
الرياضيات

02/09/15 25519Mحربيل

الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي

الجديدة

305/09/11إقليم: الحوز 32 غزلن العواد
الرياضيات

02/09/15 24049P)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامة

الجديدة

102/09/14إقليم: الحوز 32 يوسف بوشمة
الرياضيات

02/09/16 24049P)أيت أورير )البلدية

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
902/09/14عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتزإقليم: الحوز 32 يوسف الحمدوني

الرياضيات
02/09/16 23068Yالوداية
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الثانوية التأهيلية المختار إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية توبقال

السوسي

202/09/09إقليم: الحوز 30 م الزيات
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26581Sأوريكة

الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي

بنبين

102/09/16عمالة: مراكش 28 لمياء الزهريري
الرياضيات

02/09/16 25243M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
502/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: الحوز 18 فاطمة بوتيري

الرياضيات
07/09/16 23883Jالتوامة

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
218/09/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمإقليم: الحوز 92 م  العبسي

علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25244N)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الثانوية 

الجديدة
الثانوية التأهيلية ولي العهد إقليم: الحوز

المير مولي الحسن

1016/09/93عمالة: مراكش 88 تفاوت عبد العلي
علوم الحياة 

والرض
17/10/08 25245Pحربيل

106/09/06إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: الحوزالثانوية العدادية سد نفيس 88 نادية كرتي
علوم الحياة 

والرض
06/09/06أقدمية 12 سنة 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: الحوز

نصير

206/04/09عمالة: مراكش 66 عبد المجيد الورعي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا غيات
105/09/07إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيينإقليم: الحوز 59 العماري   امينة

علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 24258Sلبريكيين

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا غيات
107/09/05عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: الحوز 58 الزراري جميلة

علوم الحياة 

والرض
02/09/13إلتحاق بالزوج 25517Kتسلطانت

306/12/10إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: الحوزالثانوية العدادية ويركان 54 أحوش  عبد ا
علوم الحياة 

والرض
06/01/11 25279Bأسني

201/03/11عمالة: مراكشالثاانوية التأهيلية الزهراءإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح 31 الفايزة أبوريشة
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 02656L)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: الحوز

الجديدة

302/09/14إقليم: الحوز 30 مشيرة العزيز
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 24049P)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي

عبدالرحمان

102/09/15عمالة: مراكش 26 أديبة التركوزي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 02477S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية توبقال

الخضراء

102/09/09عمالة: مراكش 21 الحسين أيعز
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوجة 27077F)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطر

السادس

116/09/98عمالة: مراكش 96 م أبوهري
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 02648C)المنارة )المقاطعة

705/09/11إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيليةإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابن ماجة 58 المتـقي عبد الفتــاح
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 02448K)إيموزار كندر )البلدية

الثانوية العدادية علل 

الفاسي
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: الحوز

العربي

904/09/12عمالة: مراكش 46 رشيدة خربوش
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 20648T)المنارة )المقاطعة

201/01/10إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية توبقالإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي 44 عبد الموجود طائع
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 23527X)تحناوت )البلدية
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101/03/11عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطر 40 السريدي زينب
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 25517Kتسلطانت

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
101/03/11عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الضحىإقليم: الحوز 37 أمان الرحيمي

الفيزياء والكيمياء
03/09/13إلتحاق بالزوج 24542A)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطر

الخوارزمي

805/09/08عمالة: مراكش 36 كمال الزروقي
الفيزياء والكيمياء

05/09/18 20647S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي

المرنيسي

102/09/10عمالة: مراكش 34 مساوي الهاشمي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 26729C)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابن ماجة

ثابت

1102/09/15عمالة: مراكش 24 رشيد زاكور
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 02708T)مراكش المدينة )المقاطعة

1102/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي 18 ياسين الصقلي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 02836Gالمنابهة

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
702/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: الحوز 18 الحسن أيت الحاج

الفيزياء والكيمياء
07/09/16 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية أبي حيان إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي

التوحيدي

107/09/16إقليم: النواصر 18 ملك بومودي
الفيزياء والكيمياء

07/09/16إلتحاق بالزوج 23805Z)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
702/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: الحوز 18 معاذ الباسيط

الفيزياء والكيمياء
07/09/16 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: الحوز

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/16 18 عبد العاطي الغطاس
الفيزياء والكيمياء

07/09/16 09358W)العطاوية )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي

الدين اليوبي

827/09/18إقليم: آسفي 6 عبد العالي الزعاير
الفيزياء والكيمياء

27/09/18 23873Y)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية اولد 

امطاع
404/09/12عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتزإقليم: الحوز 52 نبيل المعتصم

التربية السلمية
04/09/12 23068Yالوداية

1503/09/13إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرةإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامة 46 الريفي أحمد
التربية السلمية

03/09/13 26777Eقلعة بوقرة

103/09/13إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحتإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابن ماجة 46 اين مولي مولي يوسف
التربية السلمية

نعم 03/09/13 25059Mتمصلوحت

126/07/10إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي 34 عمر اهمو
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 23774R)أيت ايعزة )البلدية

626/07/10إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطر 32 رشيد السمللي
التربية السلمية

04/09/18 07292A)دمنات )البلدية

103/09/13إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابن ماجةإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحت 28 عزيز ايت لحسن بن علي
التربية السلمية

نعم 02/09/16 22142S)أمزميز )البلدية

الثانوية التأهيلية الثانوية 

الجديدة
الثانوية التأهيلية المهدي بن إقليم: الحوز

بركة

410/09/01عمالة: مراكش 79 عبد المجيد الكوارجي
التربية البدنية

02/09/09إلتحاق بالزوجة 26964H)المنارة )المقاطعة
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1107/09/04عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتزإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحت 68 مصطفى اناسي
التربية البدنية

02/09/14 23068Yالوداية

الثانوية العدادية إعدادية 

المجد
الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: الحوز

ثابت

906/09/06عمالة: مراكش 68 زكرياء   السميج
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 02708T)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي

المرنيسي

407/09/16عمالة: مراكش 18 م حمو حدو
التربية البدنية

07/09/16إلتحاق بالزوجة 26729C)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي
الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: الحوز

الجديدة

705/09/07إقليم: الحوز 82 ايت خوش ابراهيم
المعلوميات

05/09/07أقدمية 12 سنة 24049P)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية الثانوية 

الجديدة
الثانوية التأهيلية علل إقليم: الحوز

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

416/09/95 64 عبدالمجيد كاس
الفلسفة

02/09/10 15362X)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
403/09/13عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9إقليم: الحوز 28 م صدقي

الفلسفة
02/09/15إلتحاق بالزوجة 25338R)المنارة )المقاطعة

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية أم البنينإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطر

الفداء مرس 

1302/09/15 20 ياسمين دكيك
الفلسفة

06/09/17 01563Y)الفداء )المقاطعة

607/09/16إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامة 18 الموساوي اسماعيل
الفلسفة

07/09/16 14003V)آسفي )البلدية

602/09/14إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية لمزوضيةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس 40 امين اسبايس
اللغة العربية

02/09/14 25536Fلمزوضية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
1001/09/15عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: شيشاوة 34 مينة لقزيوتي

اللغة العربية
02/09/15 25515Hسيدي الزوين

1202/09/15إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 34 صالحة أبو النصر
اللغة العربية

02/09/15 20938Hتلت نيعقوب

الثانوية التأهيلية إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس

الخوارزمي

102/09/15إقليم: شيشاوة 34 رشيد اسطس
اللغة العربية

02/09/15 23486Cمجاط

1301/01/17إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخورإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت 28 كريمة بوحجلة
اللغة العربية

01/01/17 09362Aصخور الرحامنة

101/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت 18 إيمان لداب
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوج 03789T)أيت أورير )البلدية

107/09/04إقليم: وادي الذهبثانوية الفتح التأهيليةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 80 عبد اللطيف اجعيفر
اللغة الفرنسية

25/10/08 19180X)الداخلة )البلدية

205/09/08إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 40 عبد العالي حقيرة
اللغة الفرنسية

03/09/13 10403G)الصويرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمدإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ايت هادي

ملول

702/09/14 40 عفاف مويكينة
اللغة الفرنسية

02/09/14 05104X)انزكان )البلدية

ثانوية علل بن عبدا إقليم: شيشاوةبونباين

التأهيلية

502/09/14إقليم: سطات 31 امينة هلل
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 24380Z)سطات )البلدية
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 الثانوية التأهيلية الحاج م إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت

بن احساين الحضري

1301/01/17إقليم: شفشاون 28 أمينة المطيع
اللغة الفرنسية

01/01/17 06413Vبني أحمد  الشرقية

118/09/02إقليم: شيشاوةالثانوية التقنية شيشاوةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 26 م اكرم نسيج
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 25535E)شيشاوة )البلدية

الثانوية العدادية سد مولي إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت

يوسف

1001/01/17إقليم: الحوز 18 عبد العالي الغدويني
اللغة الفرنسية

01/01/17 20673Vأيت عادل

الثانوية التأهيلية المام إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد

البخاري

308/09/16إقليم: شيشاوة 18 سمية غوسمي
اللغة الفرنسية

08/09/16إلتحاق بالزوج 03227G)شيشاوة )البلدية

1001/01/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت 18 سعد السفياني
اللغة الفرنسية

01/01/17 03228H)امنتانوت )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية لمزوضية

نصير

106/09/17عمالة: مراكش 12 كريمة أفلح
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
506/09/17عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبيةإقليم: شيشاوة 12 مريم متوكل

اللغة الفرنسية
06/09/17إلتحاق بالزوج 02709U)مراكش المدينة )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن عربيإقليم: شيشاوةثانوية الفارابي التأهيلية

عين الشق

1202/01/17 6 يونس حسون
اللغة الفرنسية

04/09/18 24952W)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
501/09/14إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: شيشاوة 30 م بوجامع

اللغة النجليزية
01/09/14 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية ابن إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت

خلدون

401/01/17عمالة: مراكش 28 زينب أرسموك
اللغة النجليزية

01/01/17 24223Dاكفاي

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
301/09/15عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: شيشاوة 24 لكبيبة محمود

اللغة النجليزية
02/09/15 25515Hسيدي الزوين

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية لمزوضية

عبدالرحمان

505/09/03عمالة: مراكش 19 فوزية لخمور
اللغة النجليزية

06/09/17إلتحاق بالزوج 02477S)المنارة )المقاطعة

101/01/17إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيليةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت 6 صابر بوعدي
اللغة النجليزية

04/09/18 07708C)زاوية الشيخ )البلدية

1101/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت 18 م الدفالي
الجتماعيات

01/01/17 02836Gالمنابهة

1101/01/17إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت 18 خلوف العمييار
الجتماعيات

01/01/17 20938Hتلت نيعقوب

إقليم: قلعة ثانوية لمزم العداديةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد

 السراغنة

1104/09/18 6 عبد اللطيف السنبري
الجتماعيات

04/09/18 09348Kمزم صنهاجة

201/01/10عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزيةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس 46 اعطار كمال
الرياضيات

03/09/13 25518L)المنارة )المقاطعة

602/09/14عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس 40 فدوى العلوي الفلس
الرياضيات

02/09/14 25517Kتسلطانت
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: شيشاوةثانوية الفارابي التأهيلية

الجديدة

102/09/13إقليم: الحوز 36 الرامي يونس
الرياضيات

02/09/13 24049P)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد

تاشفين

407/09/16عمالة: مراكش 28 فاطمة الزهراء الباردي
الرياضيات

08/09/16 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم

تاشفين

108/09/16عمالة: مراكش 28 جهان ابن دريس
الرياضيات

08/09/16 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
1102/09/09عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: شيشاوة 24 زكرياء كنيدي

الرياضيات
02/09/15 02836Gالمنابهة

1002/09/14إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية لمزوضيةإقليم: شيشاوةالثانوية التقنية شيشاوة 22 الحقيقي صماد
الرياضيات

نعم 06/09/17 25536Fلمزوضية

102/09/15إقليم: شيشاوةالثانوية التقنية شيشاوةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية لمزوضية 22 يوسف الوصيف
الرياضيات

نعم 04/09/18 25535E)شيشاوة )البلدية

الثانوية العدادية ابن البناء إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس

المراكشي

702/09/09عمالة: مراكش 70 الملخ شيماء
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 02705P)مراكش المدينة )المقاطعة

105/09/11إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربي 48 سزدو أمل
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 03789T)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية زينب إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد

النفزاوية

621/10/13إقليم: الحوز 46 سارة بليوة
علوم الحياة 

والرض
21/10/13 25261Gاغمات

الثانوية العدادية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية حمان إقليم: شيشاوة

الفطواكي

204/09/13عمالة: مكناس 37 فاطمة سائل
علوم الحياة 

والرض
04/09/13إلتحاق بالزوج 21490H)مكناس )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس

 السراغنة

101/01/17 28 السريدي ياسمين
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 09346H)تمللت )البلدية

408/09/16إقليم: شيشاوةثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 28 هناء اسكليرة
علوم الحياة 

والرض
08/09/16 24198Bسيدي بوزيد الركراكي

الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: شيشاوةثانوية الفارابي التأهيلية

السلمية

603/09/13إقليم: آسفي 18 عصام البويري
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: شيشاوةالثانوية التقنية شيشاوة

المرنيسي

715/02/07عمالة: مراكش 16 عامر رشيد
علوم الحياة 

والرض
22/10/18إلتحاق بالزوجة 26729C)المنارة )المقاطعة

1101/03/11إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ايت هادي 64 رشيد حسايني
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 15129Uاولد نوال

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
601/01/10إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: شيشاوة 56 رضوان مفواج

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 03791V)تحناوت )البلدية

602/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 40 سارة وهيب
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 25244N)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية العدادية ابن البناء إقليم: شيشاوة

المراكشي

501/09/15عمالة: مراكش 24 تكطاكي كمال
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 02705P)مراكش المدينة )المقاطعة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

106/09/17 22 إلهام بندور
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 09358W)العطاوية )البلدية

106/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية غزال آدمإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 22 حليمة الهرسي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26809P)سيدي بوعثمان )البلدية

الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد

الجديدة

308/09/16إقليم: الحوز 18 زكرياء مدوش
الفيزياء والكيمياء

08/09/16 24049P)أيت أورير )البلدية

406/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 12 يونس الكناني
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23883Jالتوامة

102/09/14إقليم: تارودانتثأ.الركإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 6 عمر صولح
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 17297A)ايغرم )البلدية

702/09/15عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 34 جمال بوكستان
التربية البدنية

02/09/15 25515Hسيدي الزوين

402/09/14إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحتإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ايت هادي 30 حسن شنطي
التربية البدنية

02/09/14 25059Mتمصلوحت

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

104/09/18 6 أيوب العمراني
التربية البدنية

04/09/18 09358W)العطاوية )البلدية

604/09/18إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت 6 بوناصر سفيان
التربية البدنية

04/09/18 20938Hتلت نيعقوب

1108/09/16إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 28 مصطفى زيراري
المعلوميات

08/09/16 20938Hتلت نيعقوب

102/09/14إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلسإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ايت هادي 30 م امدجار
الفلسفة

نعم 02/09/14 23828Zادويران

1108/09/16إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 28 ايت حمامة رابحة
الفلسفة

08/09/16 15129Uاولد نوال

201/01/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ايت هاديإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس 28 يوسف الكطابي
الفلسفة

نعم 01/01/17 25537Gأيت هادي

ثانوية اولد خلوف إقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

216/09/97 116 عب مصطفى
اللغة العربية

16/09/01أقدمية 16 سنة 24551Kأولد خلوف

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
701/03/11عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: قلعة  السراغنة 36 سعيد بوخليط

اللغة العربية
03/09/13 25515Hسيدي الزوين

إقليم: قلعة ثانوية اشطيبة العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

 السراغنة

602/09/15 34 بوخليقي عمر
اللغة العربية

02/09/15 25452Pالشطيبة

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
 الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: قلعة  السراغنة

الحنصالي

201/01/17عمالة: سل 28 نادية بنطاطة
اللغة العربية

23/01/17 24716P)العيايدة )المقاطعة

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية المهدي بن إقليم: قلعة  السراغنة

بركة

402/09/15عمالة: مراكش 25 ربيعة اللويزي
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 26964H)المنارة )المقاطعة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية الثأهيلية الحسن 2 إقليم: قلعة  السراغنةالثانوية التأهيلية الهيادنة

الريصاني

101/01/17إقليم: الرشيدية 18 عبد الغني حمداني
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 09852H مولي علي الشريف

)البلدية(

1001/01/10عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتزإقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية 70 حفيظة لعقيرة
اللغة الفرنسية

01/01/10 23068Yالوداية

ثانوية انس بن مالك 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن  ثانوية الخوارزمي التقنيةإقليم: قلعة  السراغنة

صالح

1002/09/10 40 العسري غزلن
اللغة الفرنسية

02/09/14 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية

 السراغنة

402/09/15 34 ادريس بمزيل
اللغة الفرنسية

02/09/15 09346H)تمللت )البلدية

ثانوية انس بن مالك إقليم: قلعة  السراغنةالثانوية التأهيلية الهيادنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/15 34 صالح الصالحي
اللغة الفرنسية

02/09/15 25521P)قلعة السراغنة )البلدية

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية

المرنيسي

506/09/00عمالة: مراكش 31 يوسيان جمال
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26729C)المنارة )المقاطعة

إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

 السراغنة

303/09/13 28 م العمراوي
اللغة الفرنسية

02/09/16 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

الثانوية التأهيلية المام إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية

البخاري

1001/01/17إقليم: شيشاوة 28 حسناء بالرايس
اللغة الفرنسية

01/01/17 03227G)شيشاوة )البلدية

عمالة مقاطعة القاضي عياضإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

الحي الحسني

103/09/13 25 خالد فريس
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 21556E)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ولي العهد إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية

المير مولي الحسن

302/09/15عمالة: مراكش 25 إدريسي خاليد
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 25245Pحربيل

202/09/15إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية 24 شكري عمر
اللغة الفرنسية

02/09/15 11574E)تيفلت )البلدية

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
إقليم: قلعة ثانوية الجوالة العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

1002/09/15 24 م امزوغ
اللغة الفرنسية

02/09/15 24553Mالجوالة

الثانوية التأهيلية  م إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الجوالة العدادية

الخامس

106/09/17عمالة: مراكش 13 بن حادة فاطمة1/
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 02707S)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المعتمد بن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية العامرية التأهيلية

عباد

306/09/17إقليم: آسفي 12 ساتر معاذ
اللغة الفرنسية

06/09/17 25806Zأيير

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية
306/09/17عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينإقليم: قلعة  السراغنة 12 مريم العبدلوي

اللغة الفرنسية
06/09/17إلتحاق بالزوج 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
1001/01/17إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: قلعة  السراغنة 10 ياسين صبير

اللغة الفرنسية
04/09/18 10403G)الصويرة )البلدية

ثانوية  اولد يعقوب 

العدادية
 ثانوية  سيدي رحال إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

201/01/17 6 عبد الصدق بن عاشر
اللغة الفرنسية

04/09/18 18677A)سيدي رحال )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية ابن سينا التأهيلية

 السراغنة

202/09/10 54 احديدو خديجة
اللغة النجليزية

02/09/10 24259Tلوناسدة
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الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية ابن سينا التأهيلية

تاشفين

102/09/15عمالة: مراكش 34 الحسين العسري
اللغة النجليزية

02/09/15 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية ابن سينا التأهيلية

تاشفين

102/09/15عمالة: مراكش 34 اميمة وطيل
اللغة النجليزية

02/09/15 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية

عبد ا غيات

502/09/14إقليم: الحوز 30 ابراهيم كيزي
اللغة النجليزية

02/09/14 20672Uسيدي عبد ا غيات

إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية

 السراغنة

102/09/15 24 ايمان ساسي
اللغة النجليزية

02/09/15 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

ثانوية انس بن مالك 

التأهيلية
1223/01/17إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: قلعة  السراغنة 18 نور الدين أيت غالم

اللغة النجليزية
06/09/17 20938Hتلت نيعقوب

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية
ثانوية  اولد يعقوب إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

506/09/17 12 جواد البكري
اللغة النجليزية

06/09/17 22900Rأولد يعقوب

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
 ثانوية  سيدي رحال إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

904/09/18 6 عبد الغفور التكاني
اللغة النجليزية

04/09/18 18677A)سيدي رحال )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

 السراغنة

504/09/18 6 عبد اللطيف كمال
اللغة النجليزية

04/09/18 23115Zالصهريج

902/09/15عمالة: سل الثانوية العدادية الفتحإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية 24 هشام مسرور
الجتماعيات

02/09/15 24192V)العيايدة )المقاطعة

1901/01/17إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية أبو حنيفةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 18 ببكر الميداني
الجتماعيات

01/01/17 25257Cالقصابي  ملوية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: قلعة  السراغنةثانوية  تساوت التأهيلية

العربي

116/09/89عمالة: مراكش 132 عبد القادر كريبي
الرياضيات

16/09/97أقدمية 16 سنة 20648T)المنارة )المقاطعة

216/09/89عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الضحىإقليم: قلعة  السراغنةثانوية  تساوت التأهيلية 128 جميلة ضيبوش
الرياضيات

16/09/98أقدمية 16 سنة 24542A)المنارة )المقاطعة

ثانوية انس بن مالك 

التأهيلية
108/01/07إقليم: مديونةابن خلدونإقليم: قلعة  السراغنة 74 رشيدة  الصاميت

الرياضيات
03/09/13 25576Z)تيط مليل )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
406/09/06عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن عبادإقليم: قلعة  السراغنة 66 الحساني تاجة

الرياضيات
02/09/09 02654J)جليز )المقاطعة

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
إقليم: قلعة ثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

129/02/08 58 رحال الغليمي
الرياضيات

02/09/14 23115Zالصهريج

ثانوية  إبن بطوطة 

العدادية
الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: قلعة  السراغنة

الخضراء

102/09/09عمالة: مراكش 56 لبيهي  عمر
الرياضيات

19/10/11 27077F)المنارة )المقاطعة

ثانوية المغرب العربي 

التأهيلية
601/01/10عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الزرقطونيإقليم: قلعة  السراغنة 50 رشيد  هتور

الرياضيات
02/09/14 02647B)المنارة )المقاطعة

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: قلعة  السراغنة

تومرت

1001/01/10عمالة: مراكش 46 شكير بنكريران
الرياضيات

02/09/16 02655K)المنارة )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية المختار إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية

السوسي

101/01/10إقليم: الحوز 46 بوري عبد العزيز
الرياضيات

03/09/13 26581Sأوريكة

403/09/13إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: قلعة  السراغنةثانوية المربوح العدادية 42 الجيللي لحسيني
الرياضيات

02/09/15 27065T)سطات )البلدية

205/09/11عمالة: مراكشالثاانوية التأهيلية الزهراءإقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية 40 قابلي احسان
الرياضيات

02/09/14 02656L)جليز )المقاطعة

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية إقليم: قلعة  السراغنة

الخوارزمي

202/09/14عمالة: مراكش 40 خالوقي دنيا
الرياضيات

02/09/14 20647S)المنارة )المقاطعة

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية العامرية التأهيلية

 السراغنة

102/09/15 34 رحال الحيحي
الرياضيات

02/09/15 09346H)تمللت )البلدية

ثانوية المغرب العربي إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/15 34 نور الدين الحرار
الرياضيات

02/09/15 25662T)قلعة السراغنة )البلدية

ثانوية المغرب العربي إقليم: قلعة  السراغنةالثانوية التأهيلية الهيادنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/14 30 سفيان عابد
الرياضيات

02/09/14 25662T)قلعة السراغنة )البلدية

الثانوية التأهيلية ولي العهد إقليم: قلعة  السراغنةثانوية ابن سينا التأهيلية

المير مولي الحسن

402/09/14عمالة: مراكش 30 عثمان الخريصي
الرياضيات

02/09/14 25245Pحربيل

الثانوية التأهيلية رياض إقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية

الزاهية

303/09/13عمالة: مراكش 28 بن العجين حسن
الرياضيات

02/09/16 26730Dحربيل

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: قلعة  السراغنة

نصير

402/09/15عمالة: مراكش 28 عبد الوهاب الشعراني
الرياضيات

04/09/18 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية ولي العهد إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الخوارزمي التأهيلية

المير مولي الحسن

801/01/17عمالة: مراكش 28 ياسين مومن
الرياضيات

01/01/17 25245Pحربيل

123/01/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الجوالة العدادية 28 الوردي عصام
الرياضيات

06/09/17 14003V)آسفي )البلدية

1002/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 24 الوالد حسام عبد الصمد
الرياضيات

02/09/15 03790U)أمزميز )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية

 السراغنة

602/09/15 24 صلح الدين حيدة
الرياضيات

02/09/15 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية
305/09/07عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الضحىإقليم: قلعة  السراغنة 22 كدي احمد

الرياضيات
06/09/17إلتحاق بالزوجة 24542A)المنارة )المقاطعة

ثانوية  اولد اصبيح 

العدادية
ثانوية مولي اسماعيل إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

306/09/17 22 يوسف الغالي
الرياضيات

06/09/17 09355T)قلعة السراغنة )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

وتنان

702/09/15 22 نادية العزابي
الرياضيات

06/09/17 05028P)اكادير )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الخوارزمي التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/15 20 ابراهيم عماري
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 09358W)العطاوية )البلدية
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 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية
602/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: قلعة  السراغنة 20 عبد الكبير أمكسة

الرياضيات
06/09/17 25279Bأسني

603/09/13إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية 18 فاطمة الزهراء صكاك
الرياضيات

02/09/16 07295Dبزو

عمالة مقاطعات الواحةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لعثامنة التأهيلية

الدار البيضاء أنفا

801/01/17 18 امين مسعودي
الرياضيات

01/01/17 01490U)المعاريف )المقاطعة

إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

 السراغنة

301/01/17 18 القرافلي أيوب
الرياضيات

01/01/17 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

601/01/17 18 حمزة بن عبو
الرياضيات

01/01/17 09358W)العطاوية )البلدية

ثانوية المغرب العربي 

التأهيلية
502/09/14إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: قلعة  السراغنة 12 م العماوي

الرياضيات
06/09/17 23883Jالتوامة

الثانوية التأهيلية عبدا إقليم: قلعة  السراغنةثانوية  تساوت التأهيلية

ابراهيم

202/09/14إقليم: الرحامنة 12 فريد عبد الرحمان
الرياضيات

06/09/17 09341C)ابن جرير )البلدية

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

106/09/17 12 أسامة خالق
الرياضيات

06/09/17 09358W)العطاوية )البلدية

ثانوية  اولد اصبيح 

العدادية
إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

506/09/17 12 ايوب محسن
الرياضيات

06/09/17 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

101/01/17 6 يونس المرابطي
الرياضيات

04/09/18 09358W)العطاوية )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

104/09/18 6 نور الدين ايت خترا
الرياضيات

04/09/18 09358W)العطاوية )البلدية

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية
101/05/97عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمإقليم: قلعة  السراغنة 66 المصطفى عصام

علوم الحياة 

والرض
25/10/16 25244N)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عودة إقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية

السعدية

301/03/11عمالة: مراكش 64 ناموس سلوى
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 02710V)مراكش المدينة )المقاطعة

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
105/09/11عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9إقليم: قلعة  السراغنة 58 حنان أملو

علوم الحياة 

والرض
05/09/11 25338R)المنارة )المقاطعة

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية إقليم: قلعة  السراغنة

الخوارزمي

201/03/11عمالة: مراكش 54 حنان الغاوي
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 20647S)المنارة )المقاطعة

إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية

 السراغنة

105/09/11 50 ابوهو ويداد
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
902/09/10عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: قلعة  السراغنة 46 م ايت المختار

علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25515Hسيدي الزوين

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية
ثانوية مولي اسماعيل إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/10 41 حنان داريعي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 09355T)قلعة السراغنة )البلدية
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مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية انس بن مالك 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجدير التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

وتنان

123/12/09 36 حدوش وردية
علوم الحياة 

والرض
29/10/13إلتحاق بالزوج 25818M)اكادير )البلدية

ثانوية انس بن مالك إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

203/09/13 18   حياني  ثورية
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25521P)قلعة السراغنة )البلدية

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية
إقليم: قلعة ثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

206/09/17 12 ياسين مكوكي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23115Zالصهريج

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
629/02/08عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزيةإقليم: قلعة  السراغنة 80 م نقاز

الفيزياء والكيمياء
27/10/08 25518L)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية

الرومي

1101/03/11إقليم: القنيطرة 54 محمــد علـي بندادة
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 27073Bمولي بوسلهام

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: قلعة  السراغنةثانوية ابن سينا التأهيلية

سليمان

401/03/11 54 م لحمر
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية

الرومي

1101/03/11إقليم: القنيطرة 54 هشام عوني
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 27073Bمولي بوسلهام

ثانوية انس بن مالك إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

105/09/11 48 سهام بلمجدوب
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 25521P)قلعة السراغنة )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية

العربي

402/01/07عمالة: مراكش 40 حكيمة الشوقي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 20648T)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: قلعة  السراغنةالثانوية التأهيلية الهيادنة

الجديدة

101/01/10إقليم: الحوز 40 م لكمامي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 24049P)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
ثانوية المغرب العربي إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/10 40 الغازي عبد الوهاب
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 25662T)قلعة السراغنة )البلدية

602/09/14عمالة: الرباطابن سيناإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية 30 ظافر خديجة
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 01134G)السويسي )المقاطعة

ثانوية المغرب العربي 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية إقليم: قلعة  السراغنة

الخوارزمي

1005/09/11عمالة: مراكش 28 عصام ساورة
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 20647S)المنارة )المقاطعة

ثانوية اولد خلوف 

العدادية
102/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمإقليم: قلعة  السراغنة 24 سميح م أمين

الفيزياء والكيمياء
02/09/15 25244N)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: قلعة  السراغنةثانوية ابن سينا التأهيلية

الجديدة

402/09/15إقليم: الحوز 24 احمد عصام ايت بلخير
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24049P)أيت أورير )البلدية

602/09/14إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية 22 السعيد الصلحي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26643Jسيدي عبد ا غيات

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: قلعة  السراغنةثانوية  تساوت التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

302/09/15 18 الحسين محداش
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 09355T)قلعة السراغنة )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الخوارزمي التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

901/01/17 18 العلواني سعيد
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 09358W)العطاوية )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية
إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

206/09/17 12 سعاد بوعافية
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 09346H)تمللت )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: قلعة  السراغنةثانوية العامرية التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

106/09/17 12 سرسيف زهير
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 09358W)العطاوية )البلدية

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
إقليم: قلعة ثانوية المربوح العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

406/09/17 12 الوافي إيهاب
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 22901Sالمربوح

 ثانوية  سيدي رحال إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

106/09/17 12 م المهدي بنالطالب
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 18677A)سيدي رحال )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

 السراغنة

206/09/17 12 مصطفى الحسناوي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

802/09/15إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: قلعة  السراغنةثانوية  تساوت التأهيلية 6 عبد الحكيم اعليلت
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 10403G)الصويرة )البلدية

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية عودة إقليم: قلعة  السراغنة

السعدية

704/09/18عمالة: مراكش 6 خديجة الصاني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 02710V)مراكش المدينة )المقاطعة

704/09/18إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابن ماجةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 6 زكرياء مشكور
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 22142S)أمزميز )البلدية

عمالة: الصخيرات عبد الرحمان الداخلإقليم: قلعة  السراغنةثانوية ابن سينا التأهيلية

 - تمارة

901/03/11 64 هالة خلقي
التربية السلمية

01/03/11 23490G)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: قلعة  السراغنة

جبل

1203/09/13إقليم: وزان 46 الحسن الحمدي
التربية السلمية

03/09/13 15123Mلمجاعرة

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية  تساوت التأهيلية

تاشفين

302/09/14عمالة: مراكش 44 م مبهيض
التربية السلمية

02/09/14 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

ثانوية  اولد يعقوب إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1002/09/15 34 م الفتوحي
التربية السلمية

02/09/15 22900Rأولد يعقوب

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الخوارزمي التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

101/01/17 18 الحسنية العلمي الحليمي
التربية السلمية

01/01/17إلتحاق بالزوج 09358W)العطاوية )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: قلعة  السراغنةثانوية  تساوت التأهيلية

الخطابي

إقليم: قلعة 

 السراغنة

105/09/11 28 رضوان وافيق
التربية البدنية

02/09/16 26236Sواركي

إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية

 السراغنة

106/09/01 26 هشام حاجي
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

116/09/97 25 عبد الجليل حنافي
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 09355T)قلعة السراغنة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
202/09/15عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9إقليم: قلعة  السراغنة 24 رضى بنهرى

التربية البدنية
02/09/15إلتحاق بالزوجة 25338R)المنارة )المقاطعة

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
 ثانوية  سيدي رحال إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

702/09/15 24 أسامة زبير
التربية البدنية

02/09/15 18677A)سيدي رحال )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: قلعة  السراغنة

الخضراء

602/09/15عمالة: مراكش 24 أسماء العمراني
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوج 27077F)المنارة )المقاطعة

ثانوية اولد خلوف 

العدادية
106/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخورإقليم: قلعة  السراغنة 12 اوعلي المهدي

التربية البدنية
06/09/17 09362Aصخور الرحامنة

ثانوية  اولد يعقوب 

العدادية
الثانوية التأهيلية عبدا إقليم: قلعة  السراغنة

ابراهيم

105/09/07إقليم: الرحامنة 64 جواد البوهالي
المعلوميات

02/09/10 09341C)ابن جرير )البلدية

إقليم: الفقيه بن  ثانوية الخوارزمي التقنيةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لعثامنة التأهيلية

صالح

803/09/13 34 سارة بوعودة
المعلوميات

02/09/16 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية

المرنيسي

302/09/10عمالة: مراكش 32 عشاق طارق
المعلوميات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26729C)المنارة )المقاطعة

1006/09/17إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية العرعارإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 22 حسناء المسعدي
المعلوميات

06/09/17 27063R)أيت داوود )البلدية

ثانوية اولد خلوف 

العدادية
إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

301/01/17 18 ابتسام العينوس
المعلوميات

01/01/17 09346H)تمللت )البلدية

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية
201/01/17إقليم: الخميساتالطلسإقليم: قلعة  السراغنة 18 الراشدي ليلى

الفلسفة
01/01/17إلتحاق بالزوج 24195Yأيت يدين

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
 ثانوية  سيدي رحال إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

304/09/18 6 عبد الرحيم البرادي
الفلسفة

04/09/18 18677A)سيدي رحال )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرة

الخامس

203/09/13إقليم: الصويرة 46 أمال لعرج
اللغة العربية

03/09/13 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية نورس 

موكادور
401/03/11إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: الصويرة 44 زهور سطري

اللغة العربية
02/09/15 26753D)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود

الخامس

102/09/14إقليم: الصويرة 40 الشرفاوي عبد المجيد
اللغة العربية

02/09/14 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان

الخامس

1002/09/14إقليم: الصويرة 30 جمال بوبنيك
اللغة العربية

02/09/14 10402F)الصويرة )البلدية

207/09/05إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست 24 عزيز الزروال
اللغة العربية

02/09/15 10403G)الصويرة )البلدية

302/09/15إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ايت هاديإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد 24 عبدا لشقر
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 25537Gأيت هادي

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد

اسماعيل

102/09/16إقليم: آسفي 18 نادية لوريقة
اللغة العربية

02/09/16 14009B)سبت كزولة )البلدية

الثانوية العدادية محمود 

درويش
902/09/15إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركانإقليم: الصويرة 16 هشام الخليفي

اللغة العربية
04/09/18 22261W)تمنار )البلدية

203/09/13إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين 6 م الساهل
اللغة العربية

04/09/18 10403G)الصويرة )البلدية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المام 

الغزالي
الثانوية التأهيلية نورس إقليم: الصويرة

موكادور

302/09/16إقليم: الصويرة 6 الدغوغي خالد
اللغة العربية

04/09/18 24830N)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل

اسماعيل

604/09/18إقليم: آسفي 6 نعينيعة سلمان
اللغة العربية

04/09/18 14009B)سبت كزولة )البلدية

 ثانوية المام الغزالي إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

التأهيلية

203/09/13إقليم: سيدي بنور 46 حليمة إراوي
اللغة الفرنسية

03/09/13 08737W)سيدي بنور )البلدية

الثانوية التأهيلية الكاديمية إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد

الملكية العسكرية

316/09/99عمالة: مكناس 36 بنسلم احمد
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 18427D)مكناس )البلدية

عمالة: الصخيرات  م عابد الجابريإقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

 - تمارة

102/09/16 28 مروة سويني
اللغة الفرنسية

02/09/16 25327D)تمارة )البلدية

402/09/16إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد 28 نجلء الخشاني
اللغة الفرنسية

02/09/16 05990K)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
الثانوية التأهيلية نورس إقليم: الصويرة

موكادور

102/09/15إقليم: الصويرة 24 بلبزي  حنان
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 24830N)الصويرة )البلدية

602/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان 24 المكدولي يوسف
اللغة الفرنسية

02/09/15 25279Bأسني

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

 السراغنة

306/09/17 22 حياة الفقراوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 09346H)تمللت )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/16 18 شريف الكروح
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 09355T)قلعة السراغنة )البلدية

الثانوية التأهيلية المام إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود

البخاري

902/09/16إقليم: الرحامنة 18 العياش عابدين
اللغة الفرنسية

02/09/16 18678Bانزالت لعظم

الثانوية العدادية علل 

الفاسي
602/09/16إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية لمزوضيةإقليم: الصويرة 18 كمال القاسمي

اللغة الفرنسية
02/09/16 25536Fلمزوضية

527/01/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد 18 فؤاد السيطي
اللغة الفرنسية

06/09/17 03228H)امنتانوت )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

السلمية

922/12/16إقليم: آسفي 18 أشرف سقام
اللغة الفرنسية

06/09/17 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية المام 

الغزالي
الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرة

الخامس

106/09/17إقليم: الصويرة 12 م الهندوري
اللغة الفرنسية

06/09/17 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود

بن عبدا

106/09/17إقليم: الصويرة 12 اسياس عبد الرحيم
اللغة الفرنسية

06/09/17 10405J)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل

الخطابي

إقليم: قلعة 

 السراغنة

206/09/17 12 هدى الصادق
اللغة الفرنسية

06/09/17 26236Sواركي

الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

الخامس

104/09/18إقليم: الصويرة 8 هند الشعيبي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 10402F)الصويرة )البلدية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية علل 

الفاسي
الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: الصويرة

بن عبدا

107/09/16إقليم: الصويرة 6 ايت اوفقير سفيان
اللغة الفرنسية

04/09/18 10405J)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد

الخامس

204/09/18إقليم: الصويرة 6 حمزة  زكار
اللغة الفرنسية

04/09/18 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية العدادية محمود 

درويش
604/09/18إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: الصويرة 6 نور الدين اركايك

اللغة الفرنسية
04/09/18 10403G)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: الصويرة

وتنان

1003/09/13 56 حسناء بودياب
اللغة النجليزية

03/09/13 05023Jتامري

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

وتنان

1005/09/08 46 تامراوي ياسين
اللغة النجليزية

03/09/13 05023Jتامري

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

ملول

903/09/13 46 خديجة اباتراب
اللغة النجليزية

03/09/13 05111E)انزكان )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين

الخوارزمي

702/09/14عمالة: مراكش 40 أنس الداودي
اللغة النجليزية

02/09/14 20647S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوس

الخامس

102/09/10إقليم: الصويرة 28 ليت عبد الرحيم
اللغة النجليزية

06/09/17 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م بلحسن إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

الوزاني

227/01/17إقليم: آسفي 28 فاطمة أوبل
اللغة النجليزية

06/09/17 25523S)آسفي )البلدية

1102/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست 24 هشام الفرتات
اللغة النجليزية

02/09/15 02836Gالمنابهة

127/01/17إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين 18 م بدر الدين اولمين
اللغة النجليزية

27/01/17 10403G)الصويرة )البلدية

304/09/18إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان 16 حنان فنان
اللغة النجليزية

04/09/18 23883Jالتوامة

الثانوية العدادية المام 

الغزالي
206/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية لمزوضيةإقليم: الصويرة 12 هشام البحراوي

اللغة النجليزية
06/09/17 25536Fلمزوضية

306/09/17عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتزإقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين 12 عبدالله صغير
اللغة النجليزية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 23068Yالوداية

الثانوية العدادية علل 

الفاسي
106/09/17إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: الصويرة 12 السقايلي مريم

اللغة النجليزية
06/09/17 10403G)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية نورس 

موكادور
901/01/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشدإقليم: الصويرة 6 عبد الحق الداودي

اللغة النجليزية
06/09/18 23087Uسيدي المختار

204/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولتإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل 6 حسن واكريم
اللغة النجليزية

04/09/18 26653Vتاولوكلت

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل التأهيليةإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

وتنان

1001/03/11 64 رقية مكرازي
الجتماعيات

01/03/11 25077G)اكادير )البلدية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين

الخامس

102/09/14إقليم: الصويرة 40 مصطفى النشيطي
الجتماعيات

02/09/14 10402F)الصويرة )البلدية

1502/09/14إقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةإقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركة 30 فوزي نصر الدين
الجتماعيات

02/09/14 26561Vعين معطوف

103/09/13إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين 28 احمد اهدون
الجتماعيات

02/09/16 10403G)الصويرة )البلدية

402/09/15عمالة: الرباط دار السلمإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست 24 م الحداوي
الجتماعيات

02/09/15 01124W)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
إقليم: قلعة ثانوية اشطيبة العداديةإقليم: الصويرة

 السراغنة

702/09/15 24 رشيد الزيتوني
الجتماعيات

02/09/15 25452Pالشطيبة

الثانوية التأهيلية ولي العهد إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد

المير مولي الحسن

402/09/15عمالة: مراكش 24 ايت بوزناد  عبدالحفيظ
الجتماعيات

02/09/15 25245Pحربيل

106/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست 22 رشيد لخنبفري
الجتماعيات

06/09/17 03790U)أمزميز )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
1104/09/18عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينإقليم: الصويرة 16 حجيبة سعيدو

الجتماعيات
04/09/18 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة

508/09/16إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجدإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 10 سليمان بيكضاض
الجتماعيات

04/09/18 25352Fسميمو

1204/09/18إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان 6 عبد الرحيم شونيظ
الجتماعيات

04/09/18 09352Pرأس عين الرحامنة

الثانوية التأهيلية نورس 

موكادور
الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرة

الخامس

116/09/94إقليم: الصويرة 106 حفيظ بوركانة
الرياضيات

07/10/09 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد

الخامس

1002/09/14إقليم: الصويرة 40 عبد اللطيف الورات
الرياضيات

02/09/14 10402F)الصويرة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان

وتنان

102/09/15 34 م طلبي
الرياضيات

02/09/15 05028P)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي م 

بن عبدا
الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرة

الخامس

302/09/15إقليم: الصويرة 34 التركزي عماد الدين
الرياضيات

02/09/15 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية العدادية علل 

الفاسي
102/09/14عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: الصويرة 30 عبد اللطيف المكفوني

الرياضيات
02/09/14إلتحاق بالزوجة 25517Kتسلطانت

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل التأهيليةإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان

وتنان

602/09/14 30 م بناوي
الرياضيات

02/09/14 25077G)اكادير )البلدية

1102/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل 20 م عزى
الرياضيات

06/09/17 02836Gالمنابهة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. آيت باهاإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان

باها

102/09/16 18 انجار ابراهيم
الرياضيات

02/09/16 23874Z)أيت باها )البلدية
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الصلية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

الخامس

102/09/16إقليم: الصويرة 18 غزلن الرفيعي
الرياضيات

02/09/16 10402F)الصويرة )البلدية

106/09/16إقليم: الخميساتم بلحسن الوزانيإقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين 18 م بوهوش
الرياضيات

06/09/16 19265P)الخميسات )البلدية

702/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان 18 م الغازي
الرياضيات

02/09/16 25279Bأسني

الثانوية العدادية المام 

الغزالي
الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: الصويرة

بن عبدا

127/01/17إقليم: الصويرة 18 ايت بلحسين إبراهيم
الرياضيات

27/01/17 10405J)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن مولي إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

الحاج

223/01/17إقليم: آسفي 18 م العزوزي
الرياضيات

06/09/17 25089V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: الصويرة

ملول

802/09/16 14 هشام الفاتحي
الرياضيات

04/09/18 05111E)انزكان )البلدية

106/09/17إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمستإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 12 يوسف اتريعي
الرياضيات

06/09/17 10401E)تالمست )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
الثانوية التأهيلية نورس إقليم: الصويرة

موكادور

604/09/18إقليم: الصويرة 6 خالد الزوين
الرياضيات

04/09/18 24830N)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

السلمية

304/09/18إقليم: آسفي 6 عبد الحق النويكة
الرياضيات

04/09/18 14002U)آسفي )البلدية

204/09/18إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان 6 فاطمة الزهراء الهبري
الرياضيات

04/09/18 10403G)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل

السلمية

704/09/18إقليم: آسفي 6 م كريوي
الرياضيات

04/09/18 14002U)آسفي )البلدية

304/09/18إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست 6 هند لوطفي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 14003V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد

الخامس

104/09/18إقليم: الصويرة 6 مصطفى موهيين
الرياضيات

04/09/18 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية العدادية ابن البناء إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوس

المراكشي

216/09/91عمالة: مراكش 90 خالد كموني
علوم الحياة 

والرض
07/09/04أقدمية 12 سنة 02705P)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية نورس 

موكادور
107/09/05إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: الصويرة 66 الجملي فاطمة

علوم الحياة 

والرض
26/10/11 10403G)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
الثانوية العدادية سيدي إقليم: الصويرة

عبد ا غيات

407/09/04إقليم: الحوز 58 بشاري م الحسن
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 20672Uسيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية إقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين

الخوارزمي

101/03/11عمالة: مراكش 56 اسماء بحمو
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 20647S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
1101/03/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: الصويرة 54 فاطمة أبو ريشة

علوم الحياة 

والرض
01/03/11 02836Gالمنابهة
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802/09/09عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورتإقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى 46 ايت بوملسة فيصل
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25519Mحربيل

الثانوية العدادية علل 

الفاسي
الثانوية العدادية سيدي إقليم: الصويرة

عبد ا غيات

603/09/13إقليم: الحوز 46 خولة حوكيك
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 20672Uسيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان

السوسي

202/09/14إقليم: الحوز 40 لبنى ايت بنطالب
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 26581Sأوريكة

الثانوية التأهيلية نورس 

موكادور
105/09/08إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: الصويرة 28 نوال بوايخف

علوم الحياة 

والرض
02/09/15 10403G)الصويرة )البلدية

305/09/08إقليم: الخميساتمجمع الطلبةإقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين 28 بشرى الطاهري
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26196Yمجمع الطلبة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

ملول

101/03/11 25 سهام بلوط
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 05115J)أيت ملول )البلدية

الثانوية العدادية علل 

الفاسي
1202/09/15إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: الصويرة 24 عبد الفتاح عزيزي

علوم الحياة 

والرض
02/09/15 20938Hتلت نيعقوب

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

206/09/17 22 و فاء وهدان
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 09358W)العطاوية )البلدية

الثانوية التأهيلية نورس إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود

موكادور

402/09/16إقليم: الصويرة 18 وفاء جندي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 24830N)الصويرة )البلدية

102/09/16إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست 6 عبد المجيد سعدوني
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 25522Rحرارة

 ثانوية  سيدي رحال إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

804/09/18 6 اسماء اشحرور
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 18677A)سيدي رحال )البلدية

 ثانوية  سيدي رحال إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

304/09/18 6 الباز كمال
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 18677A)سيدي رحال )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
629/10/13إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية توبقالإقليم: الصويرة 46 الهام الشهواني

العلوم القتصادية 

والتدبير
29/10/13 23527X)تحناوت )البلدية

عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابيإقليم: الصويرةم.م الظهر

عين السبع الحي 

1303/09/13 36 نوال والفي
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13إلتحاق بالزوج 18651X)الحي المي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الصويرة

الثاني

1802/09/16إقليم: برشيد 19 سعاد بندهمة
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/16إلتحاق بالزوج 24142R)الدروة )البلدية

ثانوية تاوجطات الجديدة إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل

التأهيلية

601/03/11إقليم: الحاجب 64 بعزيز جلل
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 26552K)عين تاوجطات )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: الصويرة

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

106/04/09 58 مطيع م اركيتي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 22755Hالدراركة

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: الصويرة

العربي

405/09/11عمالة: مراكش 58 عبد الرزاق ايت العسري
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 20648T)المنارة )المقاطعة
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601/03/11عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوس 46 م الساقي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية العدادية علل 

الفاسي
الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: الصويرة

تاشفين

802/09/14عمالة: مراكش 40 يوسف البلل
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
ثانوية الجرف الصفر إقليم: الصويرة

التأهيلية

618/09/13إقليم: الجديدة 34 صدقي فاطمة
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 18558Wسيدي اسماعيل

الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرةالثانوية العدادية تمنار

الخامس

102/09/14إقليم: الصويرة 30 اسماء البوعناني
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
103/09/13إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: الصويرة 28 اشرف هرومتي

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 14003V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

محفوظ

302/09/16إقليم: آسفي 28 عبد الواحد هللي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26006S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد

بن عبدا

1002/09/16إقليم: الصويرة 28 مراد كريم
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 10405J)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود

الخامس

102/09/16إقليم: الصويرة 18 م ميارة
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد

بن عبدا

602/09/16إقليم: الصويرة 18 عبدالكبير النصراوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 10405J)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن إقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين

عباد

106/09/17إقليم: آسفي 12 م بوهلل
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 25806Zأيير

906/09/17إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية الملإقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين 12 م امين الدركامي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 25353Gتفتاشت

102/09/14إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجدإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان 6 م الحودي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25352Fسميمو

الثانوية العدادية المام 

الغزالي
الثانوية التأهيلية صلح إقليم: الصويرة

الدين اليوبي

104/09/18إقليم: آسفي 6 عزيز الكاسم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23873Y)آسفي )البلدية

 الثانوية العدادية م بن 

لحسن الوزاني
الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: الصويرة

بن عبدا

102/09/14إقليم: الصويرة 40 م بومراح
التربية السلمية

02/09/14 10405J)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي م 

بن عبدا
1202/09/15إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: الصويرة 34 بدرالدين رفيق

التربية السلمية
02/09/15 20938Hتلت نيعقوب

الثانوية التأهيلية نورس 

موكادور
105/09/03إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركانإقليم: الصويرة 20 خالد لمجاهد

التربية السلمية
02/09/16إلتحاق بالزوجة 22261W)تمنار )البلدية

202/09/14إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 40 جمال الدين عبد العزيز
التربية البدنية

02/09/14 16669Tصاكة

الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

السلمية

402/09/16إقليم: آسفي 18 ابرهيم مزاح
التربية البدنية

02/09/16 14002U)آسفي )البلدية
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ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

404/09/18 16 خولة البلقاني
التربية البدنية

04/09/18 09358W)العطاوية )البلدية

الثانوية التأهيلية نورس إقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين

موكادور

204/09/18إقليم: الصويرة 8 م سواح
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 24830N)الصويرة )البلدية

904/09/18إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست 6 عبد الفتاح بنهنية
التربية البدنية

04/09/18 14007Z)جماعة سحيم )البلدية

الثانوية العدادية محمود 

درويش
الثانوية العدادية المام إقليم: الصويرة

الغزالي

1004/09/18إقليم: الصويرة 8 سليمة الناجي
المعلوميات

نعمإلتحاق بالزوج 04/09/18 22260Vاقرمود

الثانوية العدادية المام 

الغزالي
الثانوية العدادية محمود إقليم: الصويرة

درويش

604/09/18إقليم: الصويرة 6 سعاد البيراع
المعلوميات

نعم 04/09/18 25682Pمسكالة

الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان

الخامس

902/09/14إقليم: الصويرة 36 الوادي خالد
الفلسفة

02/09/16 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

بن عبدا

403/09/13إقليم: الصويرة 28 حسن بوريقي
الفلسفة

02/09/16 10405J)الصويرة )البلدية

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد

يعقوب

1202/09/16 19 رباب  العمراني
الفلسفة

02/09/16إلتحاق بالزوج 25585Jالوادين

1006/09/17إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية الملإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست 12 عهود الناصري
الفلسفة

06/09/17 25353Gتفتاشت

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
106/09/17إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمستإقليم: الصويرة 12 ابراهيم الكرانتي

الفلسفة
06/09/17 10401E)تالمست )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

اسماعيل

106/09/17إقليم: آسفي 12 التيكي هشام
الفلسفة

06/09/17 14009B)سبت كزولة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
202/09/16إقليم: بني مللثانوية م الخامس التقنيةإقليم: الصويرة 28 سعاد فتوحي

الفنون التطبيقية
02/09/16 07699T)بني ملل )البلدية

116/09/99عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن سينا 56 السعيد رشدي
اللغة العربية

نعم 02/09/16 25338R)المنارة )المقاطعة

202/09/09عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن سيناعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9 52 ثورية ايت بنحديدو
اللغة العربية

نعم 06/10/11 02650E)جليز )المقاطعة

1005/09/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىعمالة: مراكش 39 فاطمة بوركيبة
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26559Tواحة سيدي ابراهيم

203/09/13عمالة: سلالثانوية التأهيلية النهضةعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاق 36 بوشرى الزاوي
اللغة العربية

21/10/13 01300M)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
الثانوية التأهيلية م عمالة: مراكش

السادس

116/09/86عمالة: مراكش 112 م الطبراني
اللغة الفرنسية

نعمأقدمية 12 سنة 29/10/07 02648C)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

السادس
الثانوية التأهيلية القاضي عمالة: مراكش

عياض

116/09/94عمالة: مراكش 56 عمالك مريم
اللغة الفرنسية

نعم 02/09/16 02652G)جليز )المقاطعة
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116/09/99عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزيةعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9 48 ادحمان عبد الكبير
اللغة الفرنسية

نعم 03/09/14 25518L)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة 

المرنيسي
الثانوية التأهيلية  م عمالة: مراكش

الخامس

506/09/01عمالة: مراكش 48 م تكسـا
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 02707S)مراكش المدينة )المقاطعة

113/02/17إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاطعمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلة 28 حنان البرغازي
اللغة الفرنسية

04/09/18 14006Y)اليوسفية )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
الثانوية التأهيلية يوسف بن عمالة: مراكش

تاشفين

113/02/17عمالة: مراكش 18 فاطمة الموين
اللغة الفرنسية

نعم 04/09/18 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية التأهيلية موسى بن عمالة: مراكش

نصير

119/01/17عمالة: مراكش 18 خديجة حموس
اللغة الفرنسية

نعم 04/09/18 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

322/12/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاق 18 الحسين جودار
اللغة الفرنسية

نعم 06/09/17 23883Jالتوامة

113/09/01عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزية 12 ولدة فكاك
اللغة الفرنسية

نعم 04/09/18 25338R)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: مراكش

الثاني

120/11/89عمالة: مراكش 154 سراو ادريس
اللغة النجليزية

20/11/89أقدمية 16 سنة 02646A)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
الثانوية التأهيلية الرحالي عمالة: مراكش

الفاروق

216/09/98عمالة: مراكش 114 راضية  عدالة
اللغة النجليزية

16/09/00إلتحاق بالزوج 02633L)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية أبي عمالة: مراكش

العباس السبتي

416/09/98عمالة: مراكش 108 مناف  سعاد
اللغة النجليزية

04/09/02أقدمية 16 سنة 02649D)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتز

المرنيسي

224/09/03عمالة: مراكش 96 سناء صادق
اللغة النجليزية

24/09/03أقدمية 16 سنة 26729C)المنارة )المقاطعة

316/09/99عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانت 60   االقادري المعنى مولي عبد 

الرحيم

اللغة النجليزية
02/09/14 25338R)المنارة )المقاطعة

416/09/97عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانت 52 حجيب السالم
اللغة النجليزية

06/09/17 25244N)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9

نصير

102/09/09عمالة: مراكش 50 فهد المزراعي
اللغة النجليزية

02/09/14 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية ولي العهد عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاق

المير مولي الحسن

501/01/10عمالة: مراكش 40 الكمروني م
اللغة النجليزية

02/09/14 25245Pحربيل

الثانوية التأهيلية عبد ا 

ابراهيم
الثانوية التأهيلية موسى بن عمالة: مراكش

نصير

108/12/09عمالة: مراكش 38 مرزوك امبارك
اللغة النجليزية

06/09/17 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية عبد ا عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاق

ابراهيم

102/09/10عمالة: مراكش 38 طارق الزنجلي
اللغة النجليزية

02/09/15 23829A)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانت

نصير

102/09/14عمالة: مراكش 36 سعيدة بوجهي
اللغة النجليزية

02/09/15 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

205



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية ابن البناء 

المراكشي
101/01/10إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيعمالة: مراكش 28 الزنكي ليلى

اللغة النجليزية
نعم 25/09/17 25279Bأسني

الثانوية التأهيلية ولي العهد 

المير مولي الحسن
الثانوية التأهيلية المسيرة عمالة: مراكش

الخضراء

116/09/99عمالة: مراكش 64 خالد الخياطي
الجتماعيات

02/09/10 27077F)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية المختار 

السوسي
الثانوية التأهيلية سيدي عمالة: مراكش

عبدالرحمان

316/09/96عمالة: مراكش 56 رشيد ايت فلح
الجتماعيات

02/09/16 02477S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا 

ابراهيم
الثانوية التأهيلية عمالة: مراكش

الخوارزمي

307/09/04عمالة: مراكش 42 فوزية بنبا
الجتماعيات

02/09/16 20647S)المنارة )المقاطعة

102/09/10إقليم: طاطاالمسيرةعمالة: مراكشالثاانوية التأهيلية الزهراء 22 ادالحاج الحسن
الجتماعيات

04/09/18 16088Lاقا ايغان

الثانوية التأهيلية المغرب عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن عباد

العربي

116/09/85عمالة: مراكش 150 مبتهيج م
الرياضيات

15/09/90أقدمية 16 سنة 20648T)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عودة 

السعدية
الثانوية التأهيلية القاضي عمالة: مراكش

عياض

216/09/91عمالة: مراكش 99 التيداني فاظمة
الرياضيات

20/06/16إلتحاق بالزوج 02652G)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتز

عبدالرحمان

216/09/91عمالة: مراكش 98 حسن   البوخاني
الرياضيات

17/11/03أقدمية 16 سنة 02477S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن سينا

عياض

116/09/94عمالة: مراكش 88 أمينة حارودي
الرياضيات

14/07/17 02652G)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبي عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الضحى

العباس السبتي

207/09/04عمالة: مراكش 76 هشام ايت الشافعي
الرياضيات

02/09/16 02649D)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية  ابن عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانت

يوسف

116/09/89عمالة: مراكش 62 بن الدريوش عبد الصمد
الرياضيات

02/09/16 02711W)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن البناء 

المراكشي
116/09/92عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الزرقطونيعمالة: مراكش 60 م أيت علي أصالح

الرياضيات
24/09/18 02647B)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية  م 

الخامس
الثانوية التأهيلية زينب عمالة: مراكش

النفزاوية

416/09/91عمالة: مراكش 58 مولي عبد اللطيف الدريسي 

مبتس

الرياضيات
02/09/15 26435H)جليز )المقاطعة

116/09/99عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزيةعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الضحى 54 م نسير
الرياضيات

01/09/15 25518L)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الواحة

المرنيسي

103/09/03عمالة: مراكش 52 نور الدين أحويطة
الرياضيات

02/09/15 26729C)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عودة عمالة: مراكشالثاانوية التأهيلية الزهراء

السعدية

107/09/04عمالة: مراكش 52 عبد الحق البراع
الرياضيات

02/09/16 02710V)مراكش المدينة )المقاطعة

116/09/97إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانت 48 مينة البوعناني
الرياضيات

05/09/11 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية فاطمة عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاق

المرنيسي

106/04/09عمالة: مراكش 48 العسري جواد
الرياضيات

02/09/15 26729C)المنارة )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية الفقيه م 

بنبين
الثانوية العدادية مولي عمالة: مراكش

رشيد

407/09/04عمالة: مراكش 44 خديجة سويدي
الرياضيات

03/09/13 23073D)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزية

الدين اليوبي

409/02/09عمالة: مراكش 42 مشنك سليم
الرياضيات

03/09/14 02653H)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانت

نصير

106/09/06عمالة: مراكش 40 عبد الجليل وعتو
الرياضيات

04/09/18 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية زينب عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورت

النفزاوية

105/09/11عمالة: مراكش 34 هند العلولي
الرياضيات

17/10/16إلتحاق بالزوج 26435H)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلة

نصير

506/09/17عمالة: مراكش 12 وصال الكرواد
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية عودة 

السعدية
الثانوية التأهيلية  ابن عمالة: مراكش

يوسف

116/09/88عمالة: مراكش 154 بنشولي  فخيتة
علوم الحياة 

والرض
16/09/90أقدمية 16 سنة 02711W)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
116/09/88عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الزرقطونيعمالة: مراكش 130 فرحو  التهامي

علوم الحياة 

والرض
16/09/00أقدمية 16 سنة 02647B)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية رياض عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الزرقطوني

الزاهية

228/09/94عمالة: مراكش 74 رحال عروك
علوم الحياة 

والرض
نعم 28/09/16 26730Dحربيل

الثانوية التأهيلية الرحالي عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الواحة

الفاروق

401/11/95عمالة: مراكش 68 زهراء الرامي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 02633L)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية يوسف بن عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورت

تاشفين

416/09/91عمالة: مراكش 55 لمام الحسن
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوجة 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
الثانوية التأهيلية عمالة: مراكش

الخوارزمي

116/09/98عمالة: مراكش 48 بشرى سروية
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 20647S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية رياض 

الزاهية
306/04/09عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الزرقطونيعمالة: مراكش 44 الخميلي سهام

علوم الحياة 

والرض
نعم 02/09/16 02647B)المنارة )المقاطعة

405/09/07عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الواحةعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورت 42 م توفيق أمين السلم
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوجة 25516Jواحة سيدي ابراهيم

الثانوية التأهيلية المهدي بن عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاق

بركة

206/09/06عمالة: مراكش 39 عزيزة فقير
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 26964H)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن البناء 

المراكشي
الثانوية التأهيلية سيدي عمالة: مراكش

عبدالرحمان

216/09/99عمالة: مراكش 36 الهاشمي الكرد
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوجة 02477S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ولي العهد 

المير مولي الحسن
505/09/11عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزيةعمالة: مراكش 29 تغزاوي سناء

علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 25518L)المنارة )المقاطعة

319/01/17عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاء 18 العوام سعاد
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 25338R)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية المغرب عمالة: مراكش

العربي

113/10/95عمالة: مراكش 16 أيت عياد عائشة
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 20648T)المنارة )المقاطعة
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116/10/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاق 12 إميزك حنان
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 14003V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
الثانوية التأهيلية رياض عمالة: مراكش

الزاهية

102/09/14عمالة: مراكش 22 سناء حاسم
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعم 02/09/16 26730Dحربيل

الثانوية التأهيلية رياض 

الزاهية
الثانوية التأهيلية القاضي عمالة: مراكش

عياض

523/10/13عمالة: مراكش 16 العلمة مريم
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعم 04/09/18 02652G)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية التأهيلية زينب عمالة: مراكش

النفزاوية

106/10/94عمالة: مراكش 134 أزكزاو م
الفيزياء والكيمياء

06/10/94أقدمية 16 سنة 26435H)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية يوسف بن عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9

تاشفين

116/09/92عمالة: مراكش 76 عوطنا المصطفى
الفيزياء والكيمياء

07/10/11 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
الثانوية التأهيلية المهدي بن عمالة: مراكش

بركة

116/09/80عمالة: مراكش 70 ى عبد الله لخضر
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 26964H)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حسان بن 

ثابت
208/01/07عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9عمالة: مراكش 58 بلـمـجـدوب حياة

الفيزياء والكيمياء
19/10/11 25338R)المنارة )المقاطعة

701/03/11عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزيةعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورت 52 م لغزايل
الفيزياء والكيمياء

نعم 03/09/13 25518L)المنارة )المقاطعة

801/01/12عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتزعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاق 50 مولي الزاهر العلوي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 23068Yالوداية

الثانوية التأهيلية المسيرة عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الزرقطوني

الخضراء

113/11/00عمالة: مراكش 48 عبد القادر الجديد
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 27077F)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة عمالة: مراكش

المرنيسي

103/09/13عمالة: مراكش 34 توفيق بالشكر
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 26729C)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن البناء 

المراكشي
الثانوية التأهيلية يوسف بن عمالة: مراكش

تاشفين

201/01/07عمالة: مراكش 32 ايت الحاج سعيد  عبد الصادق
الفيزياء والكيمياء

01/11/17إلتحاق بالزوجة 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

ثانوية المغرب العربي عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورت

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

121/11/16 28 وفاء حبيبي
الفيزياء والكيمياء

22/11/16 25662T)قلعة السراغنة )البلدية

316/09/95عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورتعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزية 22 النشاط م
الفيزياء والكيمياء

نعم 06/09/17 25519Mحربيل

402/02/17إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلمعمالة: مراكشالثانوية العدادية التشارك 18 سامي رضى
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25514G)ابن جرير )البلدية

الثانوية التأهيلية المهدي بن عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدين

بركة

118/09/96عمالة: مراكش 84 عبد الهادي  موطى
التربية السلمية

02/09/09 26964H)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي 

عبدالرحمان
213/10/03عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9عمالة: مراكش 78 فؤاد الكرعي

التربية السلمية
08/10/09 25338R)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية التأهيلية موسى بن عمالة: مراكش

نصير

129/02/08عمالة: مراكش 66 بن الطيبي عبد العزيز
التربية السلمية

05/09/11 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
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الثانوية التأهيلية موسى بن عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتز

نصير

106/09/00عمالة: مراكش 60 م الغانمي
التربية السلمية

02/09/15 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية فاطمة 

المرنيسي
الثانوية التأهيلية الشهيد عمالة: مراكش

صالح السرغيني

302/09/16إقليم: الرحامنة 6 بشار المصطفى
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 09357V)ابن جرير )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانت

نصير

116/09/89عمالة: مراكش 77 مروكن عبد ا
التربية البدنية

02/09/09إلتحاق بالزوجة 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

816/09/91عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الزرقطونيعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتز 67 سعيدة  بونا
التربية البدنية

05/09/08إلتحاق بالزوج 02647B)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حسان بن عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9

ثابت

1016/09/97عمالة: مراكش 60 البريمي سعيد
التربية البدنية

07/09/12إلتحاق بالزوجة 02708T)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاق

الدين اليوبي

303/09/13عمالة: مراكش 26 حليمة اجنيدات
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوج 02653H)المنارة )المقاطعة

202/09/10عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الزرقطونيعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورت 37 أرويش لطيفة
الفلسفة

02/09/15إلتحاق بالزوج 02647B)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية زينب عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبية

النفزاوية

116/09/91عمالة: مراكش 70 عبد الوهاب لطيفي
الترجمة

16/09/10 26435H)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

السادس
 الثانوية التأهيلية الفارابي  عمالة: مراكش

التقنية

125/01/17عمالة: سل 28 مرغيش امال
الفنون التطبيقية

25/01/17 01293E)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

عياض

1501/03/11إقليم: شفشاون 64 أسيا مركادو
اللغة العربية

01/03/11 06414Wمتيوة

1103/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 40 فنيكير غزلن
اللغة العربية

02/09/16 02836Gالمنابهة

1118/09/02إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 24 م امعيط
اللغة العربية

02/09/15 07851Hسيدي بطاش

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة
901/01/17إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الرحامنة 16 سلم عبدالكريم

اللغة العربية
04/09/18 09352Pرأس عين الرحامنة

الثانوية التأهيلية الشهيد 

صالح السرغيني
الثانوية التأهيلية رياض إقليم: الرحامنة

الزاهية

1005/09/07عمالة: مراكش 64 ستيريبة سلمى
اللغة الفرنسية

02/09/10 26730Dحربيل

807/09/04عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 58 سميرة زهيد
اللغة الفرنسية

03/09/13 26559Tواحة سيدي ابراهيم

1105/09/07عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلم 58 رجاء زوان
اللغة الفرنسية

05/09/11 02836Gالمنابهة

الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الرحامنة

عبدالرحمان

510/09/08عمالة: مراكش 42 البغدادي مليكة
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 02477S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشهيد 

صالح السرغيني
الثانوية التأهيلية زينب إقليم: الرحامنة

النفزاوية

216/09/97إقليم: الحوز 30 فاطمة صبري
اللغة الفرنسية

06/09/17 25261Gاغمات
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116/09/94إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيينإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلم 28 عبد الغفار الموفق
اللغة الفرنسية

04/09/18 24258Sلبريكيين

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

العربي

302/09/15عمالة: مراكش 25 اولد الصياد غزلن
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 20648T)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشهيد إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

صالح السرغيني

206/09/17إقليم: الرحامنة 22 نادية احريكن
اللغة الفرنسية

06/09/17 09357V)ابن جرير )البلدية

104/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشدإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين 6 سعيد الروحة
اللغة الفرنسية

04/09/18 23087Uسيدي المختار

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة
الثانوية التأهيلية م إقليم: الرحامنة

الخامس

204/09/18إقليم: الصويرة 6 بادسي انوار
اللغة الفرنسية

04/09/18 10402F)الصويرة )البلدية

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الرحامنة

الثاني

403/09/13عمالة: مراكش 37 لل فاطمة الزهراء الدريسي
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 02646A)جليز )المقاطعة

1001/01/10عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 36 مولي الطاهر الكتاني
اللغة النجليزية

03/09/13 25517Kتسلطانت

الثانوية التأهيلية  م إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين

الخامس

802/09/14عمالة: مراكش 36 حياة الهشتوكي
اللغة النجليزية

02/09/16 02707S)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبدا 

ابراهيم
الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: الرحامنة

الخضراء

202/09/14عمالة: مراكش 34 فتيحة جراكي
اللغة النجليزية

07/09/17 27077F)المنارة )المقاطعة

401/01/10عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلم 30 م طارق السعدي
اللغة النجليزية

14/09/15 26559Tواحة سيدي ابراهيم

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

528/11/17 12 بنمنيار يوسف
اللغة النجليزية

28/11/17 09358W)العطاوية )البلدية

106/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان 12 م الكرومي
اللغة النجليزية

06/09/17 23883Jالتوامة

الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
الثانوية التأهيلية المختار إقليم: الرحامنة

السوسي

506/09/17إقليم: الحوز 12 هجار سعدني
اللغة النجليزية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26581Sأوريكة

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة
706/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الرحامنة 12 امكون عزالدين

اللغة النجليزية
06/09/17 09352Pرأس عين الرحامنة

الثانوية التأهيلية المام إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان

البخاري

904/09/18إقليم: الرحامنة 6 عادل بوعبدلي
اللغة النجليزية

04/09/18 18678Bانزالت لعظم

عمالة مقاطعة المصلىإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلم

عين الشق

305/09/11 48 سفيان الكداني
اللغة اليطالية

05/09/11 01682C)عين الشق )المقاطعة

102/09/14عمالة: الرباطأبي بكر الصديقإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 30 خالدأيت لديب
الجتماعيات

02/09/14 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان

 - تمارة

902/09/14 30 الحدادي فؤاد
الجتماعيات

02/09/14 01397T)عين العودة )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

802/09/15إقليم: الرحامنةالثانوية التقنية الرحامنةإقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان 24 ايت ا حليمة عبد الرحمان
الجتماعيات

02/09/15 24255N)ابن جرير )البلدية

306/09/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية غزال آدم 12 نعيمة بسول
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 14007Z)جماعة سحيم )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

بوعثمان
207/09/04عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية سحنونإقليم: الرحامنة 80 هشام  هنودة

الرياضيات
02/09/14 02651F)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي
505/09/07عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: الرحامنة 54 زكرياء مزكوري

الرياضيات
15/10/10 02650E)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان

الخوارزمي

102/09/14عمالة: مراكش 40 ايت العادل سامية
الرياضيات

02/09/14 20647S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشهيد 

صالح السرغيني
702/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمإقليم: الرحامنة 40 ضراف سهام

الرياضيات
28/09/16 25244N)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان

تاشفين

305/09/11عمالة: مراكش 30 فخرالدين المامي
الرياضيات

02/09/14 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية عبدا 

ابراهيم
الثانوية التأهيلية  م إقليم: الرحامنة

الخامس

902/09/14عمالة: مراكش 28 مصطفى بل
الرياضيات

02/09/16 02707S)مراكش المدينة )المقاطعة

1002/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 28 شعيبي ابراهيم
الرياضيات

06/09/17 26559Tواحة سيدي ابراهيم

الثانوية التأهيلية الشهيد إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين

صالح السرغيني

108/09/16إقليم: الرحامنة 28 أيت الشيخ حسناء
الرياضيات

08/09/16 09357V)ابن جرير )البلدية

108/09/16إقليم: الرحامنةالثانوية التقنية الرحامنةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 18 ايت عل هشام
الرياضيات

08/09/16 24255N)ابن جرير )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين

 السراغنة

101/01/17 16 دفران عبد الله
الرياضيات

04/09/18 24259Tلوناسدة

الثانوية التأهيلية الشهيد إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان

صالح السرغيني

104/09/18إقليم: الرحامنة 6 م محسين
الرياضيات

04/09/18 09357V)ابن جرير )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: الرحامنةالثانوية التقنية الرحامنة

العربي

617/09/01عمالة: مراكش 70 كريم  انزيض
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 20648T)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية مولي إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية غزال آدم

رشيد

606/09/06عمالة: مراكش 52 بنحدوش لحسن
علوم الحياة 

والرض
21/09/18 23073D)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلم

البخاري

226/07/10إقليم: الرحامنة 33 لوزيزي طارق
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 18678Bانزالت لعظم

إقليم: قلعة ثانوية اولد زراد التأهيليةإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين

 السراغنة

308/09/16 18 شببي مريم
علوم الحياة 

والرض
08/09/16إلتحاق بالزوج 24257Rأولد زراد

الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
606/09/17عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينإقليم: الرحامنة 14 لحبابي نوال عائشة

علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية سيدي 

بوعثمان
الثانوية التأهيلية  ابن إقليم: الرحامنة

يوسف

618/02/08عمالة: مراكش 62 المسلومي م
الفيزياء والكيمياء

02/09/10إلتحاق بالزوجة 02711W)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
الثانوية التأهيلية عبدا إقليم: الرحامنة

ابراهيم

105/09/07إقليم: الرحامنة 60 ادريس عون
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 09341C)ابن جرير )البلدية

الثانوية التأهيلية  م إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان

الخامس

204/09/12عمالة: مراكش 40 سلوى الشوبي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 02707S)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
الثانوية التأهيلية الشهيد إقليم: الرحامنة

صالح السرغيني

202/09/15إقليم: الرحامنة 24 فاطمة الزهراء المولحي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 09357V)ابن جرير )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان

بوعثمان

1007/09/16إقليم: الرحامنة 18 لحسن ند بلقاسم
الفيزياء والكيمياء

07/09/16 09350M)سيدي بوعثمان )البلدية

808/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 18 زكري محسن
الفيزياء والكيمياء

08/09/16 03790U)أمزميز )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

302/09/16 18 م أمين المكاوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 09355T)قلعة السراغنة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبدا 

ابراهيم
الثانوية التأهيلية صلح إقليم: الرحامنة

الدين اليوبي

402/09/10إقليم: آسفي 16 رائع مولي يوسف
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23873Y)آسفي )البلدية

806/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 12 لحبيب مخلوف
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 09352Pرأس عين الرحامنة

105/09/11إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلم 7 بشرى الصمدوني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 08730N)أزمور )البلدية

ثانوية  اولد يعقوب إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

204/09/18 6 لحسن السمللي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 22900Rأولد يعقوب

الثانوية التأهيلية عوينىة إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين

الهنا

202/09/14إقليم: أسا - الزاك 40 بونعناع م
التربية السلمية

02/09/14 24804Kعوينة لهنا

الثانوية التأهيلية سيدي 

بوعثمان
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الرحامنة

ادريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

203/09/13 36 م غيلن
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 26263W)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: قلعة ثانوية الخوارزمي التأهيليةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

 السراغنة

108/09/16 18 ايت غانم سعيد
التربية السلمية

08/09/16 25520Nزمران الشرقية

516/09/00عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 52 م نزيه
التربية البدنية

02/09/15 25517Kتسلطانت

الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
الثانوية التأهيلية الشهيد إقليم: الرحامنة

صالح السرغيني

202/09/15إقليم: الرحامنة 34 شراف نادية
التربية البدنية

02/09/15 09357V)ابن جرير )البلدية

602/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية توبقالإقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان 34 جمالي عبد الصمد
التربية البدنية

02/09/15 23527X)تحناوت )البلدية

الثانوية التأهيلية الشهيد 

صالح السرغيني
602/09/14إقليم: مديونةابن بطوطةإقليم: الرحامنة 30 اشراع سناء

التربية البدنية
02/09/14إلتحاق بالزوج 01881U)مديونة )البلدية
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102/09/14إقليم: الرحامنةالثانوية التقنية الرحامنةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 30 لمين يونس
التربية البدنية

02/09/14 24255N)ابن جرير )البلدية

الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
102/09/15إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية غزال آدمإقليم: الرحامنة 23 امغار سعاد

الفلسفة
02/09/16إلتحاق بالزوج 26809P)سيدي بوعثمان )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين

 السراغنة

404/09/18 6 ياسين بنعيشة
الفلسفة

04/09/18 24259Tلوناسدة

الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: آسفيم/م العبابدة

السلمية

616/09/96إقليم: آسفي 108 هشام أراحي
اللغة العربية

18/03/08أقدمية 12 سنة 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: آسفي

السلمية

206/09/00إقليم: آسفي 52 نور الدين الطالبي
اللغة العربية

06/09/17 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
102/09/16إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: آسفي 10 فاطمة الزهراء برحول

اللغة العربية
04/09/18إلتحاق بالزوج 14003V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية م بلحسن إقليم: آسفي

الوزاني

604/09/18إقليم: آسفي 10 حياة محفوظ
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25523S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن مولي إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

الحاج

504/09/18إقليم: آسفي 9 بوشرة الغول
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25089V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
116/09/99إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: آسفي 92 دونية السعداوي

اللغة الفرنسية
02/09/15 14003V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الفقيه 

الكانوني
 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: آسفي

المالك السعدي

127/09/04إقليم: القنيطرة 90 داني سهام
اللغة الفرنسية

27/09/04إلتحاق بالزوج 11197V)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
الثانوية التأهيلية صلح إقليم: آسفي

الدين اليوبي

316/09/02إقليم: آسفي 60 بزندفة نادية
اللغة الفرنسية

03/09/13 23873Y)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: آسفي

الكانوني

716/09/96إقليم: آسفي 46 لبداوي خالد
اللغة الفرنسية

02/09/16 14005X)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: آسفي

السلمية

202/09/09إقليم: آسفي 46 ناصري فيللي ايمان
اللغة الفرنسية

03/09/13 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

السلمية

205/09/11إقليم: آسفي 40 لكحل عبدالرحيم
اللغة الفرنسية

02/09/14 14002U)آسفي )البلدية

ثانوية الجرف الصفر إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

التأهيلية

402/09/16إقليم: الجديدة 28 غزلن هانم
اللغة الفرنسية

02/09/16 18558Wسيدي اسماعيل

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: آسفي

السلمية

202/02/17إقليم: آسفي 20 فوزية لمسعيد
اللغة الفرنسية

02/02/17إلتحاق بالزوج 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: آسفي

الخوارزمي

501/02/17إقليم: آسفي 20 رجاء بالباردي
اللغة الفرنسية

01/02/17إلتحاق بالزوج 14004W)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: آسفي

الخوارزمي

202/09/15إقليم: آسفي 12 سارة  سامح
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 14004W)آسفي )البلدية
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الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
904/09/18إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: آسفي 6 غزلن غلوة

اللغة الفرنسية
04/09/18 14007Z)جماعة سحيم )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

211/03/93إقليم: آسفي 118 م المخاريق
اللغة النجليزية

16/09/09 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن مولي 

الحاج
الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: آسفي

الخوارزمي

101/11/93إقليم: آسفي 116 شقرون هشام
اللغة النجليزية

02/09/15أقدمية 12 سنة 14004W)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية م بلحسن 

الوزاني
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

219/09/90إقليم: آسفي 114 اليزيد طكاع
اللغة النجليزية

03/09/13 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: آسفي

الخوارزمي

116/09/97إقليم: آسفي 96 رضوان بلخدير
اللغة النجليزية

05/09/03أقدمية 16 سنة 14004W)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية م بلحسن 

الوزاني
605/09/03عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الزرقطونيإقليم: آسفي 86 عادل اوزيوا

اللغة النجليزية
09/09/15 02647B)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

محفوظ

205/09/11إقليم: آسفي 58 مريم بن الزيدية
اللغة النجليزية

12/10/11 26006S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية م بلحسن إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المتنبي

الوزاني

102/09/10إقليم: آسفي 52 هشام الورديغي
اللغة النجليزية

02/09/16 25523S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

205/09/03إقليم: آسفي 48 المحفوظي عبد الحق
اللغة النجليزية

05/09/11 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية م بلحسن 

الوزاني
الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: آسفي

الكانوني

202/09/10إقليم: آسفي 44 السايسي م
اللغة النجليزية

02/09/15 14005X)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
205/09/07إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: آسفي 36 سامية رحال

اللغة النجليزية
03/09/13 14003V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب 

محفوظ
الثانوية التأهيلية التقنية إقليم: آسفي

الشريف الدريسيى

102/09/14إقليم: آسفي 26 كماني اسماعيل
اللغة النجليزية

نعم 02/09/15 14001T)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية م بلحسن إقليم: آسفي

الوزاني

116/09/92إقليم: آسفي 24 نزهري عبد الواحد
اللغة النجليزية

04/09/18 25523S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
402/09/15إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية الفرابيإقليم: آسفي 22 وحيدي المصطفى

اللغة النجليزية
06/09/17 26624N)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية التقنية 

الشريف الدريسيى
الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: آسفي

محفوظ

102/09/16إقليم: آسفي 20 ابراهيم الطرزي
اللغة النجليزية

نعم 04/09/18 26006S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

203/09/13إقليم: آسفي 18 المهدي  الحاكمي
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
الثانوية التأهيلية م بلحسن إقليم: آسفي

الوزاني

102/09/16إقليم: آسفي 14 حسن اعليوة
اللغة النجليزية

04/09/18 25523S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
104/09/18إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية العرعارإقليم: آسفي 6 الطاهر اقيش

اللغة النجليزية
04/09/18 27063R)أيت داوود )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
404/09/18إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: آسفي 6 عبد المغيث المساوي

اللغة النجليزية
04/09/18 14010C)الشماعية )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: آسفي

الخوارزمي

316/09/97إقليم: آسفي 90 اللويزي سليم
الجتماعيات

02/09/10 14004W)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

السلمية

101/03/11إقليم: آسفي 28 سفيان كربوا
الجتماعيات

02/09/16 14002U)آسفي )البلدية

 ثانوية المام الغزالي إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

التأهيلية

302/09/15إقليم: سيدي بنور 26 عز الدين الصقلي
الجتماعيات

06/09/17 08737W)سيدي بنور )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: آسفي

السلمية

1006/09/17إقليم: آسفي 22 الحبيب منصوري
الجتماعيات

06/09/17 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الفقيه 

الكانوني
الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: آسفي

محفوظ

106/10/87إقليم: آسفي 160 بستاني نعيمة
الرياضيات

16/09/90أقدمية 16 سنة 26006S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية التفنية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية التقنية إقليم: آسفي

الشريف الدريسيى

116/09/86إقليم: آسفي 154 بلعبادي  بوعلي
الرياضيات

16/09/89أقدمية 16 سنة 14001T)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن مولي 

الحاج
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

210/09/08إقليم: آسفي 56 هودا قراوي
الرياضيات

10/09/11 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: آسفي

الكانوني

105/09/11إقليم: آسفي 36 عبد الرحيم الغالي
الرياضيات

02/09/16 14005X)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
104/09/02إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: آسفي 34 عزيز نحيلة

الرياضيات
02/09/15 07704Y)بني ملل )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
ثانوية مولي بوشعيب إقليم: آسفي

التأهيلية

102/09/15إقليم: الجديدة 34 حياة خلوفي
الرياضيات

02/09/15 08700F)أزمور )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

محفوظ

102/09/09إقليم: آسفي 30 عبد اللطيف فرديوي
الرياضيات

02/09/14 26006S)آسفي )البلدية

306/09/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا 22 رانيا ابوزيد
الرياضيات

06/09/17 14003V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية م بلحسن 

الوزاني
الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: آسفي

الكانوني

202/09/15إقليم: آسفي 20 عبد الباسط بو مزيان
الرياضيات

06/09/17 14005X)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظ

الثاني

131/01/17إقليم: آسفي 19 إيمان البوندي
الرياضيات

31/01/17إلتحاق بالزوج 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: آسفي

السلمية

201/02/17إقليم: آسفي 18 خديجة العماري
الرياضيات

01/02/17 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

اسماعيل

406/09/17إقليم: آسفي 12 فاطمة صنيبي
الرياضيات

06/09/17 14009B)سبت كزولة )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
206/09/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: آسفي 12 محفوظ الزيان

الرياضيات
06/09/17 14003V)آسفي )البلدية
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الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

308/09/16إقليم: آسفي 10 لحسن البنودي
الرياضيات

04/09/18 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

1001/09/15إقليم: آسفي 6 عبد الصمد إفراوي
الرياضيات

04/09/18 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الفلحية

السلمية

401/01/17إقليم: آسفي 6 سومية السابق
الرياضيات

04/09/18 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية م بلحسن إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدون

الوزاني

302/09/16إقليم: آسفي 6 سعيد العطار
الرياضيات

03/09/18 25523S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية العدادية سجلما إقليم: آسفي

سة

1306/09/16إقليم: شفشاون 6 عمر سرودي
الرياضيات

04/09/18 24754Fالمنصورة

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: آسفي

السلمية

104/09/18إقليم: آسفي 6 الهردي كمال
الرياضيات

04/09/18 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

106/09/06إقليم: آسفي 70 فاتن بليمني
علوم الحياة 

والرض
18/10/10 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن مولي 

الحاج
الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: آسفي

تاشفين

1026/07/10عمالة: مراكش 64 بخاري كريمة
علوم الحياة 

والرض
24/11/10 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

102/09/10إقليم: آسفي 42 ليلى علوان
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظ

محفوظ

103/09/13إقليم: آسفي 37 إلهام القصيري
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 26006S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن مولي إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظ

الحاج

301/01/10إقليم: آسفي 36 بن حمدون عبد العالي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25089V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن مولي إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المتنبي

الحاج

505/09/11إقليم: آسفي 36 أحمد معيطوش
علوم الحياة 

والرض
03/09/14 25089V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: آسفي

السلمية

402/09/15إقليم: آسفي 24 نوال كمال
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

الدين اليوبي

105/09/16إقليم: آسفي 18 سلوى الزهراوي
علوم الحياة 

والرض
05/09/16 23873Y)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: آسفي

السلمية

201/02/17إقليم: آسفي 18 سكينة اذهب
علوم الحياة 

والرض
01/02/17 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
402/09/16إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظإقليم: آسفي 10 مرية الخوصي

علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25522Rحرارة

101/01/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا 6 يسير بلج
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25522Rحرارة

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية التقنية إقليم: آسفي

الشريف الدريسيى

120/09/83إقليم: آسفي 108 سعيد  العدلني
الفيزياء والكيمياء

23/01/09 14001T)آسفي )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية م بلحسن 

الوزاني
الثانوية التأهيلية صلح إقليم: آسفي

الدين اليوبي

117/09/90إقليم: آسفي 86 صباطة عبد الرحيم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23873Y)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية م بلحسن 

الوزاني
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

107/09/04إقليم: آسفي 66 فرنان نورالدين
الفيزياء والكيمياء

20/09/11 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
الثانوية التأهيلية التقنية إقليم: آسفي

الشريف الدريسيى

101/03/11إقليم: آسفي 54 محسن بلج
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 14001T)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

906/04/09إقليم: آسفي 52 م عاطف
الفيزياء والكيمياء

01/09/14 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية م بلحسن 

الوزاني
الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: آسفي

محفوظ

101/03/11إقليم: آسفي 52 ميلودة بالسيم
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26006S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن مولي 

الحاج
الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: آسفي

الخوارزمي

105/09/11إقليم: آسفي 48 اللوي عبد ا
الفيزياء والكيمياء

13/10/11 14004W)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
ثانوية مولي بوشعيب إقليم: آسفي

التأهيلية

302/09/09إقليم: الجديدة 46 الخزيري عامر
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 08700F)أزمور )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

102/09/09إقليم: آسفي 46 عزيز تيفقي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 14000S)آسفي )البلدية

602/09/10عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الزرقطونيإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا 40 كمال بوشفيرة
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 02647B)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
الثانوية التأهيلية ابن مولي إقليم: آسفي

الحاج

205/09/11إقليم: آسفي 34 أحمد الزناتي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25089V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية التقنية إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدون

الشريف الدريسيى

216/09/93إقليم: آسفي 32 عبد الرحيم المستعيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 14001T)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
الثانوية التأهيلية ابن مولي إقليم: آسفي

الحاج

404/10/16إقليم: آسفي 28 يوسف بلكدية
الفيزياء والكيمياء

04/10/16 25089V)آسفي )البلدية

401/02/17عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المتنبي 28 ايت سي رشيد
الفيزياء والكيمياء

01/02/17 25515Hسيدي الزوين

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
402/09/15إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: آسفي 20 حسناء حسني

الفيزياء والكيمياء
19/09/17إلتحاق بالزوج 08734T)الجديدة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية م بلحسن إقليم: آسفي

الوزاني

402/09/16إقليم: آسفي 18 م الحسن الفاضيلي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25523S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية م بلحسن إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدون

الوزاني

102/09/15إقليم: آسفي 6 عبد المالك كوطالي
الفيزياء والكيمياء

05/09/18 25523S)آسفي )البلدية

318/02/08عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدون 64 مومن منى
التربية السلمية

20/09/16 25244N)المنارة )المقاطعة

1301/03/11إقليم: تازةبني فراسنإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظ 64 مريم إدريسي توراغتي
التربية السلمية

01/03/11 16676Aبني فراسن
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الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية م بلحسن إقليم: آسفي

الوزاني

305/09/11إقليم: آسفي 58 عزيز باريري
التربية السلمية

05/09/11 25523S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: آسفي

محفوظ

101/03/11إقليم: آسفي 54 اعتدال الرحوي
التربية السلمية

01/03/11إلتحاق بالزوج 26006S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الفلحية

الخوارزمي

106/04/09إقليم: آسفي 47 المحسوني حنان
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوج 14004W)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية م بلحسن 

الوزاني
103/09/13إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: آسفي 46 مليكة أمهوض

التربية السلمية
03/09/13 14003V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية م بلحسن 

الوزاني
121/09/87إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: آسفي 110 العلمي م

التربية البدنية
04/09/18 14003V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظ

الثاني

116/09/94إقليم: آسفي 81 زيكر عبد الكبير
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
الثانوية التأهيلية م بلحسن إقليم: آسفي

الوزاني

102/09/10إقليم: آسفي 36 حفيظة بل
التربية البدنية

03/09/13 25523S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
 الثانوية التأهيلية علل إقليم: آسفي

الفاسي

302/09/15عمالة: سل 24 خولو م
التربية البدنية

02/09/15 18598P)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية نجيب 

محفوظ
الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: آسفي

السلمية

202/09/14إقليم: آسفي 22 الدوبلل حسناء
التربية البدنية

06/09/17 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
الثانوية التأهيلية صلح إقليم: آسفي

الدين اليوبي

502/09/14إقليم: آسفي 18 سعيد مرجاني
التربية البدنية

02/09/16 23873Y)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

الكانوني

303/09/13إقليم: آسفي 16 الطاهر لبريد
التربية البدنية

04/09/18 14005X)آسفي )البلدية

1002/09/14إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا 14 يوسف حدوشي
التربية البدنية

04/09/18 25522Rحرارة

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
1105/09/03عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمإقليم: آسفي 94 يوسف أيت خوية

المعلوميات
07/09/05أقدمية 12 سنة 25244N)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية صلح إقليم: آسفي

الدين اليوبي

105/09/11إقليم: آسفي 40 م الخيار
المعلوميات

02/09/14 23873Y)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن مولي إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظ

الحاج

102/09/09إقليم: آسفي 37 السماعلي م بلل
المعلوميات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 25089V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
506/09/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظإقليم: آسفي 12 رانيا الزواكي

المعلوميات
06/09/17 25522Rحرارة

الثانوية التأهيلية نجيب 

محفوظ
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

216/09/96إقليم: آسفي 88 تاشفين رضوان
الفلسفة

03/09/13 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
214/09/10إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: آسفي 58 بنقاسم هشام

الفلسفة
03/09/13 14003V)آسفي )البلدية
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الثانوية التأهيلية م بلحسن 

الوزاني
عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: آسفي

 - تمارة

405/09/11 48 المي عبد الرزاق
الفلسفة

12/10/11 01397T)عين العودة )البلدية

1103/09/13عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتزإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدون 36 الشفناج ابتسام
الفلسفة

20/09/16 23068Yالوداية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: آسفي

محفوظ

103/09/13إقليم: آسفي 36 سمية روان
الفلسفة

04/09/18 26006S)آسفي )البلدية

1002/09/15إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظ 24 عبد ا موضح
الفلسفة

02/09/15 25799Sأولد غانم

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
506/09/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: آسفي 12 خديجة عمراني

الفلسفة
06/09/17 14007Z)جماعة سحيم )البلدية

الثانوية التأهيلية المام إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

البخاري

106/09/17إقليم: الرحامنة 12 عبد العظيم القصراوي
الفلسفة

06/09/17 18678Bانزالت لعظم

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: آسفي

محفوظ

206/09/17إقليم: آسفي 12 عبد الناجي حيرش
الفلسفة

06/09/17 26006S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية التفنية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: آسفي

يوسف التقنية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/16 18 هند اشرقي
الفنون التطبيقية

02/09/16إلتحاق بالزوج 15355P)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية التقنية 

الشريف الدريسيى
الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: آسفي

الخوارزمي

116/09/93إقليم: آسفي 134 م ويدان
العلوم 

والتكنولوجيات 
04/09/12أقدمية 16 سنة 14004W)آسفي )البلدية

605/09/08إقليم: وزانالثانوية التاهيلية3 مارسإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط 76 اسريفي لطيفة
اللغة العربية

05/09/08 23496Nسيدي رضوان

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط

الدين اليوبي

502/09/09إقليم: آسفي 70 نور الهدى المباركي
اللغة العربية

02/09/09 23873Y)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

الكانوني

416/09/98إقليم: آسفي 25 أبو حبيبة م
اللغة العربية

10/09/15إلتحاق بالزوجة 14005X)آسفي )البلدية

502/09/15عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهاد 24 رشيدة حموش
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 25517Kتسلطانت

104/09/18إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمستإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 6 عبد العالي الكرطي
اللغة العربية

04/09/18 10401E)تالمست )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية العامرية التأهيليةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة

 السراغنة

1404/09/18 6 معاذ باكيز
اللغة العربية

04/09/18 09361Zالعامرية

الثانوية التأهيلية جابر ابن 

حيان
902/09/09إقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيليةإقليم: اليوسفية 70 حميد حاجي

اللغة الفرنسية
02/09/09 04234B)عين تاوجطات )البلدية

الثانوية العدادية سيدي إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

عبد ا غيات

316/09/99إقليم: الحوز 34 م  بن حدو
اللغة الفرنسية

02/09/15 20672Uسيدي عبد ا غيات

 الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
الثانوية التأهيلية ابن مولي إقليم: اليوسفية

الحاج

902/09/15إقليم: آسفي 34 شيماء خلوق
اللغة الفرنسية

02/09/15 25089V)آسفي )البلدية
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ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

506/09/17 22 مهى اتويسي
اللغة الفرنسية

06/09/17 09358W)العطاوية )البلدية

ثانوية أولد عمران إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط

التأهيلية

102/09/15إقليم: سيدي بنور 20 ربيع الحلج
اللغة الفرنسية

06/09/17 08722Eأولد عمران

402/09/16إقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيليةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس 18 أنس برواحة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 21797Sعين عائشة

الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

بنبين

127/01/17عمالة: مراكش 18 نجيم الزيداني
اللغة الفرنسية

27/01/17إلتحاق بالزوجة 25243M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

1601/01/17إقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط 16 وداد غيدوني
اللغة الفرنسية

04/09/18 26561Vعين معطوف

1106/09/17إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 12 محسن ارميزي
اللغة الفرنسية

06/09/17 20938Hتلت نيعقوب

الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

بنبين

402/09/14عمالة: مراكش 6 مريم انفيف
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25243M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

102/09/16إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخورإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 6 ابراهيم اباحي
اللغة الفرنسية

04/09/18 09362Aصخور الرحامنة

إقليم: قلعة ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط

 السراغنة

704/09/18 6 رشيد حدو
اللغة الفرنسية

04/09/18 22312Bفرايطة

الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهاد

الجديدة

102/09/14إقليم: الحوز 40 عبدالرزاق  إشو
اللغة النجليزية

02/09/14 24049P)أيت أورير )البلدية

102/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس 34 كريمة وكريم
اللغة النجليزية

02/09/15 24265Z)تافراوت )البلدية

102/09/15إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المتنبيإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس 24 علي أهبال
اللغة النجليزية

02/09/15 25009Hبوكدرة

406/09/17إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاطإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس 22 بداوي المصطفي
اللغة النجليزية

06/09/17 14006Y)اليوسفية )البلدية

102/09/15إقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيليةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط 6 حفيظ نضال
اللغة النجليزية

04/09/18 26232Mسانية بركيك

 الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
الثانوية التأهيلية علل بن إقليم: اليوسفية

عبد ا

1302/09/09إقليم: النواصر 70 أسماء الزناكي
اللغة اللمانية

02/09/09 18573M)النواصر )البلدية

الثانوية التأهيلية المهدي بن إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

بركة

116/09/98عمالة: مراكش 96 رضوان فخوري
الجتماعيات

20/10/11 26964H)المنارة )المقاطعة

116/09/97إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعات 34 عبد الرحمان غزواني
الجتماعيات

02/09/15 14010C)الشماعية )البلدية

1302/09/14إقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيليةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 30 السفياني فيصل
الجتماعيات

02/09/14 25692Aبوهودة

220



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية سيدي موسى إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1104/09/18 6 ياسين عبد الكريم
الجتماعيات

04/09/18 23112Wسيدي موسى

101/01/10إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية القرطبيإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط 60 إيمان  أزري
الرياضيات

01/01/10 26414K)تطوان )البلدية

602/09/15إقليم: الجديدةثانوية م الرافعي التأهيليةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس 34 الحسن مبشور
الرياضيات

02/09/15 08703J)الجديدة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
501/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحتإقليم: اليوسفية 28 عبد ا بوالنيت

الرياضيات
01/01/17 25059Mتمصلوحت

 الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
الثانوية التأهيلية ابن مولي إقليم: اليوسفية

الحاج

327/01/17إقليم: آسفي 18 عبد النبي بلقاضي
الرياضيات

27/01/17 25089V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

ثابت

106/09/17عمالة: مراكش 12 الدريسي قرميم معاذ
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 02708T)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة

الكانوني

106/09/17إقليم: آسفي 12 عبد الغاني افرندي
الرياضيات

06/09/17 14005X)آسفي )البلدية

106/09/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 12 ايوب الدريمي
الرياضيات

06/09/17 25522Rحرارة

106/09/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الفلحيةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 12 م طنجاوي
الرياضيات

06/09/17 14008A)جماعة سحيم )البلدية

605/09/11إقليم: الخميساتعبد ا كنونإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهاد 58 عبد العزيز بوزيتونة
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 11571B)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

الكانوني

102/09/10إقليم: آسفي 46 عبد ا الزيدوني
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 14005X)آسفي )البلدية

 الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
ثانوية المختار السوسي إقليم: اليوسفية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

302/09/10 44 خديجة بطربوش
علوم الحياة 

والرض
10/09/15إلتحاق بالزوج 07691Jاهل مربع

303/09/13إقليم: تطوانادريس بنزكريإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس 36 لبنى العربي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 26973T)تطوان )البلدية

926/01/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 18 عماد الشمسي
علوم الحياة 

والرض
26/01/17 25522Rحرارة

504/09/18إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 6 محماد الوزكيتي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 14010C)الشماعية )البلدية

الثانوية التأهيلية جابر ابن 

حيان
ثانوية م السادس التأهيلية إقليم: اليوسفية

التقنية

102/09/16إقليم: أزيلل 28 أكلوز نعيمة
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعم 02/09/16 25007F)أزيلل )البلدية

204/09/12عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهاد 52 منى العسري
الفيزياء والكيمياء

10/09/15 25517Kتسلطانت

101/01/10إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهادإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الندلس 38 م  الكيلني
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25942X)اليوسفية )البلدية
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1601/03/11إقليم: الخميساتسجلماسةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 24 م لعبق
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 23003Cأيت اوريبل

عمالة مقاطعات ابن تومرتإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة

الدار البيضاء أنفا

302/09/15 24 م بالرامي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 01485N)سيدي بليوط )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عباس إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

محمود العقاد

101/03/11عمالة: سل 64 خديجة بوطربوش
التربية السلمية

01/03/11 23464D)تابريكت )المقاطعة

1003/09/13إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهاد 46 م قارى
التربية السلمية

03/09/13 16669Tصاكة

 الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: اليوسفية

الخضراء

602/09/14عمالة: مراكش 40  مولي عبد العزيز فوضيل
التربية السلمية

02/09/14 27077F)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة

عبدالرحمان

1102/09/14عمالة: مراكش 40 ازناك م
التربية السلمية

02/09/14 02477S)المنارة )المقاطعة

202/09/15إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط 34 عبد ا حاوكش
التربية السلمية

02/09/15 25813G)سيدي بنور )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة

الحنصالي

1402/09/15إقليم: بنسليمان 24 ادزكري احمد
التربية السلمية

02/09/15 27198Mفضالت

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهاد

محفوظ

102/09/16إقليم: آسفي 18 إيمان  الكيري
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوج 26006S)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية المختار إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهاد

السوسي

302/09/16عمالة: مراكش 18 حنيفة غازي
المعلوميات

02/09/16إلتحاق بالزوج 02630H)المنارة )المقاطعة

102/09/16عمالة: الرباطابن رشدإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الندلس 18 سفيان حميدة
المعلوميات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: الصخيرات عبد ا الشفشاونيإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط

 - تمارة

205/09/07 47 المرضي م
الفلسفة

17/09/18إلتحاق بالزوجة 01396S)تمارة )البلدية

104/09/18إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الندلس 16 شفيق مشقوقي
الفلسفة

04/09/18 14010C)الشماعية )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن مولي إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

الحاج

202/09/15إقليم: آسفي 6 عبد الصمد زهور
الفلسفة

04/09/18 25089V)آسفي )البلدية

304/09/18إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشانإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 6 يونس دحمان
الفلسفة

04/09/18 09354Sبوشان

الثانوية التأهيلية جابر ابن 

حيان
الثانوية التأهيلية التقنية إقليم: اليوسفية

الشريف الدريسيى

102/09/14إقليم: آسفي 40 بشرى حجيلي
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/14 14001T)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية جابر ابن 

حيان
 الثانوية التأهيلية الفارابي  إقليم: اليوسفية

التقنية

503/09/13عمالة: سل 36 المرة هدى
العلوم 

والتكنولوجيات 
03/09/13إلتحاق بالزوج 01293E)باب المريسة )المقاطعة
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08

الثانوية الثأهيلية الحسن 2 

الريصاني
106/09/00إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  ابن طاهرإقليم: الرشيدية 112 عبد الله تنافعت

اللغة العربية
29/09/10أقدمية 16 سنة 09847C)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية الميرة لل 

سلمى
502/09/10إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسةإقليم: الرشيدية 53 اعبيبي مريم

اللغة العربية
06/10/11إلتحاق بالزوج 09842X)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الول اوفوس
205/09/11إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسةإقليم: الرشيدية 39 مليكة الملوكي

اللغة العربية
02/09/16إلتحاق بالزوج 09842X)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الول اوفوس
الثانوية الثأهيلية المير م. إقليم: الرشيدية

عبد ا

305/09/08إقليم: الرشيدية 38 لعزيزة مفتاحي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 09848D)الرشيدية )البلدية

216/09/92إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية ابن حزمإقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسة 90 رفقي عبد ا
اللغة الفرنسية

05/09/08 20960Gشرفاء مدغرة

502/09/09إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسةإقليم: الرشيديةمولي اسماعيل 60 بن ساكى  فاطمة
اللغة الفرنسية

02/09/09 09842X)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 2 

الريصاني
1205/09/11إقليم: الحاجبثانوية جحجوح التأهيليةإقليم: الرشيدية 48 المنصوري رشيدة

اللغة الفرنسية
05/09/11 26259Sجحجوح

الثانوية التأهيلية الجديدة 

أرفود
102/09/10إقليم: الرشيديةابو بكر الصديقإقليم: الرشيدية 40  احدوا خالد

اللغة الفرنسية
02/09/14 18475Fالسفلت

الثانوية الثأهيلية الشهيد 

مولي الطيب بن مولي 
   ثانوية اولد سعيد  إقليم: الرشيدية

التاهيلية

802/09/14إقليم: بني ملل 40 لعوينة أمينة
اللغة الفرنسية

02/09/14 26237Tأولد سعيد الواد

101/01/10إقليم: الرشيديةثانوية الواحة التأهيليةإقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية ابن حزم 26 زايد ادو
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26540X)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الول اوفوس
عمالة: طنجة - الثانوية التاهيلية ابن زهرإقليم: الرشيدية

أصيل

702/09/15 24 الشرادي عماد
اللغة الفرنسية

02/09/15 26967L)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الول اوفوس
202/09/15عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: الرشيدية 24 أمسكور م

اللغة الفرنسية
02/09/15إلتحاق بالزوجة 03954X)مكناس )البلدية

الثانوية الثأهيلية الشهيد 

مولي الطيب بن مولي 
702/09/15إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: الرشيدية 24 بوقاضي سعيد

اللغة الفرنسية
02/09/15 11981X)مريرت )البلدية

الثانوية الثأهيلية حماد او 

باحدو
102/09/16عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبيإقليم: الرشيدية 18 اجطيو وليد

اللغة الفرنسية
02/09/16 24191U)حصين )المقاطعة

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الثاني تنجداد
202/09/16إقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحةإقليم: الرشيدية 18 الحمر أنور

اللغة الفرنسية
02/09/16 24463P)جرف الملحة )البلدية

الثانوية التأهيلية واد إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسة

المخازن

402/09/09عمالة: مكناس 14 عبد ا العلوي
اللغة الفرنسية

02/11/17إلتحاق بالزوجة 22646P)ويسلن )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الثاني تنجداد
106/09/17إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسةإقليم: الرشيدية 14 حمدهش ادريس

اللغة الفرنسية
06/09/17إلتحاق بالزوجة 09842X)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
106/09/17إقليم: الرشيديةالثانوية تافيللت التأهيليةإقليم: الرشيدية 14 عمراوي زنو

اللغة الفرنسية
06/09/17إلتحاق بالزوج 25732U)الرشيدية )البلدية

223



المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية الثأهيلية الحسن 2 

الريصاني
206/09/17إقليم: الرشيديةالثانوية الثقنيةإقليم: الرشيدية 13 بوشعال حفيظة

اللغة الفرنسية
06/09/17إلتحاق بالزوج 09845A)الرشيدية )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية الوحدة إقليم: الرشيدية

الفريقية

902/09/15إقليم: شفشاون 6 حميد اطالب
اللغة الفرنسية

04/09/18 06415Xباب تازة

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
115/02/08إقليم: الرشيديةثانوية الواحة التأهيليةإقليم: الرشيدية 64 عزيز اوبنم

اللغة النجليزية
02/09/10 26540X)الرشيدية )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية إقليم: الرشيدية

الخوارزمي

1102/09/15عمالة: مكناس 34 هناء كريطة
اللغة النجليزية

02/09/15 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

الثانوية الثأهيلية الحسن 2 

الريصاني
الثانوية التأهيلية المولى إقليم: الرشيدية

إسماعيل

402/09/15عمالة: مكناس 25 مبروكي سفيان
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 03947P)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية الجديدة 

أرفود
عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: الرشيدية

 - تمارة

402/09/15 24 بريكة ابراهيم
اللغة النجليزية

02/09/15 01397T)عين العودة )البلدية

الثانوية الثأهيلية حماد او 

باحدو
الثانوية التأهيلية الملك فهد إقليم: الرشيدية

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/15 24 محسن الناوي
اللغة النجليزية

02/09/15 15353M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الثاني تنجداد
102/09/16إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخورإقليم: الرشيدية 18 زكري صلح الدين

اللغة النجليزية
02/09/16 09362Aصخور الرحامنة

الثانوية الثأهيلية الميرة لل 

سلمى
الثانوية التأهيلية المير إقليم: الرشيدية

مولي رشيد

702/09/15إقليم: ميدلت 16 م ايت الحسين
اللغة النجليزية

04/09/18 11980W)ميدلت )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الرشيدية

علي الشريف

202/09/15إقليم: ميدلت 16 ارقيقي نبيل
اللغة النجليزية

06/09/17 09844Z)الريش )البلدية

الثانوية الثأهيلية الميرة لل 

سلمى
الثانوية الثأهيلية م إقليم: الرشيدية

الخامس

806/09/17إقليم: الرشيدية 12 اليمني عبد العزيز
اللغة النجليزية

06/09/17 09853J)كلميمة )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الثاني تنجداد
802/09/16إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشيإقليم: الرشيدية 10 م ادريسي

اللغة النجليزية
04/09/18 11965E)ميدلت )البلدية

الثانوية الثأهيلية الشهيد 

مولي الطيب بن مولي 
الثانوية التاهيلية مولي عبد إقليم: الرشيدية

ا الشريف

202/09/15إقليم: وزان 6 رشيد ساسي
اللغة النجليزية

04/09/18 15126R)وزان )البلدية

305/09/03إقليم: الرشيديةالثانوية تافيللت التأهيليةإقليم: الرشيديةاولد شاكر 102 ادردور مصطفى
الجتماعيات

05/09/05أقدمية 12 سنة 25732U)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الول اوفوس
102/09/10إقليم: الرشيديةابو بكر الصديقإقليم: الرشيدية 46 اعمرو كراوي

الجتماعيات
03/09/13 18475Fالسفلت

الثانوية الثأهيلية حماد او 

باحدو
الثانوية التأهيلية علل إقليم: الرشيدية

الفاسي

1502/09/14إقليم: وزان 30 احمد بن يوجيل
الجتماعيات

02/09/14 06424Gابريكشة

الثانوية الثأهيلية حماد او 

باحدو
الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: الرشيدية

جبل

1602/09/15إقليم: وزان 24 م معطلوي
الجتماعيات

02/09/15 15123Mلمجاعرة

116/09/92إقليم: الرشيديةثانوية الواحة التأهيليةإقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسة 142 كبيري م.ادريس
الرياضيات

16/09/92أقدمية 16 سنة 26540X)الرشيدية )البلدية
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116/09/92إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية ابن حزمإقليم: الرشيديةالثانوية تافيللت التأهيلية 98 انصاري احمد
الرياضيات

02/09/14 20960Gشرفاء مدغرة

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
106/02/08إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسةإقليم: الرشيدية 82 ابن حمادي عبد العالي

الرياضيات
06/02/08أقدمية 12 سنة 09842X)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية الميرة لل 

سلمى
205/09/07عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: الرشيدية 82 المقدم خالد

الرياضيات
05/09/07أقدمية 12 سنة 04094Z)مكناس )البلدية

الثانوية الثأهيلية الشهيد 

مولي الطيب بن مولي 
305/09/08إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية ابن حزمإقليم: الرشيدية 58 وابي امبارك

الرياضيات
05/09/11 20960Gشرفاء مدغرة

302/09/10إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  ابن طاهرإقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية ابن حزم 46 احمد لمكوني
الرياضيات

03/09/13 09847C)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
103/09/13إقليم: الرشيديةالثانوية تافيللت التأهيليةإقليم: الرشيدية 46 بن وابي إبراهيم

الرياضيات
03/09/13 25732U)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية حماد او 

باحدو
ثانوية مولي رشيد إقليم: الرشيدية

التأهيلية

102/09/15إقليم: الرشيدية 34 احمد عربان
الرياضيات

نعم 02/09/15 09843Y)ارفود )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
الثانوية الثأهيلية حماد او إقليم: الرشيدية

باحدو

102/09/16إقليم: الرشيدية 28 هجى ادريس
الرياضيات

نعم 02/09/16 23382Pملعب

الثانوية الثأهيلية الميرة لل 

سلمى
ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: الرشيدية

التأهيلية

302/09/16إقليم: الحاجب 28 والخيري عبدالرحيم
الرياضيات

02/09/16 21855E)اكوراي )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  ابن طاهر

السادس

224/10/13إقليم: ورزازات 25 فاطمة الزهراء بجدي
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 13507F)ورزازات )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الثاني تنجداد
الثانوية التأهيلية م إقليم: الرشيدية

السادس

302/09/16إقليم: ورزازات 18 رزقي زينب
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 13507F)ورزازات )البلدية

الثانوية الثأهيلية زايد 

اسكنتي
306/09/06عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: الرشيدية 62 م بامو

علوم الحياة 

والرض
02/09/09إلتحاق بالزوجة 04094Z)مكناس )البلدية

202/09/09عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية م أجاناإقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسة 52 حورية  عريبي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 25033J)مكناس )البلدية

الثانوية الثأهيلية معركة 

بودنيب
102/09/14عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هانيإقليم: الرشيدية 40 موسى ادريس

علوم الحياة 

والرض
02/09/14 23793L)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الجديدة 

أرفود
302/09/16إقليم: الرشيديةالثانوية تافيللت التأهيليةإقليم: الرشيدية 20 قابوش حسناء

علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 25732U)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 2 

الريصاني
ثانوية الحسن الداخل إقليم: الرشيدية

التأهيلية

102/09/16إقليم: جرسيف 18 بلحاج م
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 16684J)جرسيف )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الثاني تنجداد
1402/09/15إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: الرشيدية 24 الغريسي عبد المالك

العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/15إلتحاق بالزوجة 15943D)قرية با م )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية حمان إقليم: الرشيدية

الفطواكي

216/09/96عمالة: مكناس 122 اشراع عبد الحفيظ
الفيزياء والكيمياء

16/09/98أقدمية 16 سنة 21490H)مكناس )البلدية
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126/03/03عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية بدرإقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسة 100 احمد مجزاري
الفيزياء والكيمياء

25/09/08 24761N)مكناس )البلدية

الثانوية الثأهيلية حماد او 

باحدو
الثانوية الثأهيلية الميرة لل إقليم: الرشيدية

سلمى

505/09/07إقليم: الرشيدية 82 بوصحبة عبد العالي
الفيزياء والكيمياء

05/09/07أقدمية 12 سنة 20620M مولي علي الشريف

)البلدية(

الثانوية الثأهيلية الشهيد 

مولي الطيب بن مولي 
106/02/08إقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيليةإقليم: الرشيدية 76 العيشاوي الشيخ

الفيزياء والكيمياء
20/09/10 04234B)عين تاوجطات )البلدية

الثانوية الثأهيلية الميرة لل 

سلمى
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الرشيدية

أناسي

506/04/09عمالة: مكناس 72 خالدي عبد ا
الفيزياء والكيمياء

20/09/10 27025Zأيت ولل

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: الرشيدية

التأهيلية

202/09/10إقليم: الحاجب 64 رمشون عمر
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 21855E)اكوراي )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الثاني تنجداد
1001/01/12عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية توللإقليم: الرشيدية 54 صابري الحسين

الفيزياء والكيمياء
03/09/13 25531A)تولل )البلدية

الثانوية الثأهيلية حماد او 

باحدو
الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: الرشيدية

الول

102/09/14إقليم: القنيطرة 30 م السرغيني
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 11199X)القنيطرة )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
الثانوية الثأهيلية الحسن 2 إقليم: الرشيدية

الريصاني

202/09/15إقليم: الرشيدية 18 الخلفي عبد المجيد
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 09852H مولي علي الشريف

)البلدية(

الثانوية الثأهيلية الحسن 2 

الريصاني
الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: الرشيدية

الجديدة

302/09/16إقليم: الحوز 18 البحراوي مروان
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 24049P)أيت أورير )البلدية

الثانوية الثأهيلية معركة 

بودنيب
802/09/16إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: الرشيدية 18 القادمي كمال

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 24104Zبني افتح

الثانوية الثأهيلية الحسن 2 

الريصاني
ثانوية مولي رشيد إقليم: الرشيدية

التأهيلية

206/09/17إقليم: الرشيدية 12 كوردي عادل
الفيزياء والكيمياء

نعم 06/09/17 09843Y)ارفود )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
عمالة: وجدة - ثا. معاذ بن جبلإقليم: الرشيدية

أنكاد

1116/09/99 82 عبد القادر    البوبكري
التربية السلمية

05/09/07أقدمية 12 سنة 26554M)وجدة )البلدية

1601/03/11إقليم: بولمانالثانوية العدادية بدرإقليم: الرشيديةحمان الفطواكي 64 عثماني عبد الله
التربية السلمية

01/03/11 26841Zالمرس

الثانوية الثأهيلية الحسن 2 

الريصاني
205/10/82عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية بدرإقليم: الرشيدية 128 بدي م

التربية البدنية
16/09/98أقدمية 16 سنة 24761N)مكناس )البلدية

الثانوية الثأهيلية زايد 

اسكنتي
الثانوية الثأهيلية م إقليم: الرشيدية

الخامس

316/09/99إقليم: الرشيدية 34 كيش عبد الرحيم
التربية البدنية

02/09/15 09853J)كلميمة )البلدية

الثانوية الثأهيلية زايد 

اسكنتي
503/09/13إقليم: إفرانثانوية ميشليفن التاهيليةإقليم: الرشيدية 37 تلعينت مصطفى

الفلسفة
03/09/13إلتحاق بالزوجة 25259E)ازرو )البلدية

الثانوية الثأهيلية معركة 

بودنيب
902/09/16إقليم: الخميساتمجمع الطلبةإقليم: الرشيدية 28 نحالي عطيف

الفلسفة
02/09/16 26196Yمجمع الطلبة

 الثانوية التأهيلية الفارابي  إقليم: الرشيديةالثانوية الثقنية

التقنية

302/09/16عمالة: سل 28 كمال لقليب
الفنون التطبيقية

02/09/16 01293E)باب المريسة )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: الرشيديةالثانوية الثقنية

الخوارزمي

202/09/14إقليم: آسفي 30 دوق المهدي
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/14 14004W)آسفي )البلدية

 الثانوية التأهيلية الفارابي  إقليم: الرشيديةالثانوية الثقنية

التقنية

502/09/15عمالة: سل 24 لحميدي م
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/15 01293E)باب المريسة )المقاطعة

106/04/09إقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيليةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرة 76 بلكحل محسين
اللغة العربية

06/04/09 23475Rأيت بوبيدمان

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
الثانوية الثأهيلية الحسن إقليم: ميدلت

الول اوفوس

105/09/11إقليم: الرشيدية 40 عليوي علي
اللغة العربية

02/09/14 09855Lاوفوس

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
1404/09/12إقليم: تازةبني فراسنإقليم: ميدلت 40 الحسناوي الحسن

اللغة العربية
09/10/14 16676Aبني فراسن

906/09/17إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو 12 بن سيدي خالد
اللغة العربية

06/09/17 20958Eأيت هاني

124/09/17إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحىإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرة 12 الزوين عبد العزيز
اللغة العربية

27/09/17 25019Uالروحا

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن
الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: ميدلت

نصير

504/09/18إقليم: ميدلت 6 لخزازعبد الله
اللغة العربية

04/09/18 11988Eبومية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
121/09/87عمالة: فاسالثانوية التقنيةإقليم: ميدلت 154 الرحيوي ابراهيم

اللغة الفرنسية
18/09/92أقدمية 16 سنة 01988K)سايس )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
ثانـويــة عـلل الفـــاسي إقليم: ميدلت

الـتـــأهيــلـيـــة

507/09/04إقليم: إفران 82  احسيني   لحسن
اللغة الفرنسية

05/09/07أقدمية 12 سنة 21882J)إفران )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
ثانـويــة عـلل الفـــاسي إقليم: ميدلت

الـتـــأهيــلـيـــة

606/02/08إقليم: إفران 70 القفسي سلوى
اللغة الفرنسية

02/09/10 21882J)إفران )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
الثانوية التأهيلية واد إقليم: ميدلت

المخازن

109/09/09عمالة: مكناس 70 دنكير هنية
اللغة الفرنسية

09/09/09 22646P)ويسلن )البلدية

1101/01/10إقليم: الحاجبثانوية جحجوح التأهيليةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرة 40 ابغور زكرياء
اللغة الفرنسية

03/09/14 26259Sجحجوح

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ميدلت

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/15 34 سنون لبنى
اللغة الفرنسية

02/09/15 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدة

الدين اليوبي

102/09/14عمالة: سل 32 المصطفى الترايبي
اللغة الفرنسية

02/09/16 01292D)باب المريسة )المقاطعة

602/09/14إقليم: الحاجبثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام علي 30 بلقيس شهيد
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 04236D)سبع عيون )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
الثانوية التأهيلية المير إقليم: ميدلت

مولي رشيد

306/09/17إقليم: ميدلت 22 أسماء بوخبزة
اللغة الفرنسية

06/09/17 11980W)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
 الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: ميدلت

الثاني

102/09/16عمالة: سل 18 ديدي مريم
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 20910C)حصين )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية عبد 

المومن
الثانوية التأهيلية م إقليم: ميدلت

السادس

202/09/16عمالة: سل 18 مرشيدي حسناء
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 25376G)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرة

نصير

106/09/17إقليم: ميدلت 12 اعبا مصطفى
اللغة الفرنسية

06/09/17 11988Eبومية

106/09/17إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورودإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو 12 الشاكري م
اللغة الفرنسية

06/09/17 13516R)قلعة مكونة )البلدية

604/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو 6 عبد اللطيف خريصي
اللغة الفرنسية

04/09/18 09839Uغرس تعللين

704/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالوإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو 6 عبد الهادي مسعودي
اللغة الفرنسية

04/09/18 21051Fاغبالو

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
الثانوية التأهيلية إقليم: ميدلت

الخوارزمي

202/09/15عمالة: مكناس 34 اكر  غزلن
اللغة النجليزية

02/09/15 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
302/09/15إقليم: الحاجبثانوية جحجوح التأهيليةإقليم: ميدلت 34 صغير فاطمة الزهراء

اللغة النجليزية
02/09/15 26259Sجحجوح

ثانوية طارق بن زياد إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشي

التأهيلية

1002/09/15إقليم: إفران 30 الونجلي حنان
اللغة النجليزية

06/09/17 10790C)ازرو )البلدية

805/09/11إقليم: إفرانثانوية م الخامس التأهيليةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشي 28 م لهري
اللغة النجليزية

02/09/16 10785X)ازرو )البلدية

202/09/15عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشي 24 نهاد بسيط
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوج 03948R)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيليةإقليم: ميدلت

الفنيدق

502/09/15 24 مرابطي مروى
اللغة النجليزية

02/09/15 21287M)المضيق )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
106/09/17إقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرةإقليم: ميدلت 22 عبد الصمد الدريسي

اللغة النجليزية
09/10/17 26034X)زاكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
ثانوية المام الشطيبي إقليم: ميدلت

التأهيلية

802/09/16إقليم: تاونات 18 بوناكة اناس
اللغة النجليزية

02/09/16 15946G)غفساي )البلدية

702/09/16إقليم: تارودانتثأ. م السادسإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو 18 ازباعيم ادريس
اللغة النجليزية

02/09/16 17305J)تالوين )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن
304/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشيإقليم: ميدلت 16 غذيا الزوهرة

اللغة النجليزية
04/09/18 11965E)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية الجديدة إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام علي

أرفود

106/09/17إقليم: الرشيدية 13 الباهي عبد العزيز
اللغة النجليزية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 23958R)ارفود )البلدية

106/09/17إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورودإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو 12 خالد ادر
اللغة النجليزية

06/09/17 13516R)قلعة مكونة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرة

الثاني

106/09/17إقليم: ميدلت 12 أكرم أوعزى
اللغة النجليزية

06/09/17 11979V)ميدلت )البلدية
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802/09/16إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشيإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرة 6 سناء الهو
اللغة النجليزية

04/09/18 11965E)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن
704/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلت 6 الغرباوي سعيدة

اللغة النجليزية
04/09/18 18477Hايتزر

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو

علي الشريف

204/09/18إقليم: ميدلت 6 عبد الغفور بن الحبيب
اللغة النجليزية

04/09/18 09844Z)الريش )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة: الصخيرات المنصور الدهبيإقليم: ميدلت

 - تمارة

1103/09/13 36 فليو سمية
الجتماعيات

03/09/13 24709G)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
1102/09/15إقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيليةإقليم: ميدلت 34 اسماعيل ساسيوي

الجتماعيات
02/09/15 25692Aبوهودة

الثانوية الثأهيلية حماد او إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالو

باحدو

1131/01/17إقليم: الرشيدية 28 لحسن والطالب
الجتماعيات

04/09/18 23382Pملعب

1102/09/15إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبيإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو 24 الفاطمي عدنان
الجتماعيات

02/09/15 23816Lعين الدفالي

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ميدلت

رشيد

602/09/15إقليم: خنيفرة 24 منصوري جواد
الجتماعيات

02/09/15 11984Aاكلموس

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو

زياد

202/09/16إقليم: ميدلت 18 مدوني كمال
الجتماعيات

02/09/16 09856Mكرامة

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
102/09/09إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشيإقليم: ميدلت 50 بركة  سيدي عيسى

الرياضيات
02/09/15 11965E)ميدلت )البلدية

102/09/15إقليم: إفرانثانوية م الخامس التأهيليةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشي 30 لكزيز أمين
الرياضيات

06/09/17 10785X)ازرو )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن
الثانوية التأهيلية م إقليم: ميدلت

الخامس

802/09/16عمالة: مكناس 28 ايت م فاطمة الزهراء
الرياضيات

02/09/16 25269R)ويسلن )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
402/02/17إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية ابن حزمإقليم: ميدلت 28 لمياء البوعيادي

الرياضيات
02/02/17 20960Gشرفاء مدغرة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
802/09/15إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسمإقليم: ميدلت 26 لحسن محجوبي

الرياضيات
06/09/17 13510Jسكورة أهل الوسط

602/09/14إقليم: تازةعلي بن بريإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدة 24 اهنون رشيد
الرياضيات

06/09/17 16681F)تازة )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام علي

الخوارزمي

302/09/15عمالة: مكناس 24 أكريش خالد
الرياضيات

02/09/15 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
عمالة: الصخيرات يعقوب المنصورإقليم: ميدلت

 - تمارة

602/09/14 22 يوسف ماخ
الرياضيات

02/09/16 25467F)الهرهورة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
102/02/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: ميدلت 18 المبروك نجلء

الرياضيات
02/02/17 09839Uغرس تعللين
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الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدة

الثاني

504/09/18إقليم: ميدلت 16 اوسبع صبرين
الرياضيات

04/09/18 11979V)ميدلت )البلدية

الثانوية العدادية  بن إقليم: ميدلتثانوية ملوية العدادية

العربي الحاتمي

404/09/18إقليم: ورزازات 16 وفاء فؤادي
الرياضيات

04/09/18 13517S)تازناخت )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
1101/01/17إقليم: الرشيديةابو بكر الصديقإقليم: ميدلت 12 سعيد بالحسين

الرياضيات
06/09/17 18475Fالسفلت

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالو

الثاني

206/09/17إقليم: ميدلت 12 رشيد بناني
الرياضيات

06/09/17 11979V)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن
206/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: ميدلت 12 الحسن فهيم

الرياضيات
06/09/17 21895Y)تازناخت )البلدية

106/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرة 12 جطيوي خديجة
الرياضيات

06/09/17 18476Gزايدة

الثانوية الثأهيلية  الشريف إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو

الدريسي

606/09/17إقليم: تنغير 12 زيلو معاد
الرياضيات

06/09/17 09840Vاسول

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: ميدلت

الثاني

106/09/17إقليم: ميدلت 12 شريفة محييدين
الرياضيات

06/09/17 11979V)ميدلت )البلدية

504/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالوإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو 6 موراد احستي
الرياضيات

04/09/18 21051Fاغبالو

604/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدةإقليم: ميدلتثانوية ملوية العدادية 6 اباديدي مولي الزاكي ياسين
الرياضيات

04/09/18 18476Gزايدة

الثانوية الثأهيلية عسو إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو

باسلم

1204/09/18إقليم: تنغير 6 حميد أوعوان
الرياضيات

04/09/18 22994Tاكنيون

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
316/09/97عمالة: فاسإبن رشدإقليم: ميدلت 114 شهاب خديجة

علوم الحياة 

والرض
16/09/99أقدمية 16 سنة 01987J)سايس )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
1126/07/10عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: ميدلت 56 م عبد الوهاب

علوم الحياة 

والرض
02/09/14 26812T)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
605/09/11عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المنفلوطيإقليم: ميدلت 49 الخطابي حميد

علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوجة 24759L)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: ميدلت

العربي

102/09/14إقليم: برشيد 40 الهليل عبد العزيز
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 24785P)حد السوالم )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو

زياد

706/09/17إقليم: ميدلت 12 أعوان يوسف
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 09856Mكرامة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: ميدلت

التأهيلية

114/10/91إقليم: الحاجب 90 ايت رحو لحسن
الفيزياء والكيمياء

07/09/04أقدمية 12 سنة 21855E)اكوراي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: ميدلت

التأهيلية

305/09/11إقليم: الحاجب 58  أملل أنيس
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 21855E)اكوراي )البلدية
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الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية م إقليم: ميدلت

الخامس

802/09/10عمالة: مكناس 56 نبوخ رضوان
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 25269R)ويسلن )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
الثانوية التأهيلية م إقليم: ميدلت

الخامس

602/09/09عمالة: مكناس 42 خروبي م
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25269R)ويسلن )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
الثانوية التأهيلية علل إقليم: ميدلت

الفاسي

1603/09/13إقليم: وزان 34 عمر البوعيادي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 06424Gابريكشة

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
الثانوية التأهيلية المام إقليم: ميدلت

الغزالي

202/09/14عمالة: مكناس 30 اسماعيلي علوي فاطمة 

الزهراء

الفيزياء والكيمياء
02/09/14إلتحاق بالزوج 03950T)مكناس )البلدية

502/09/14إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرة 30 فتحي نورالدين
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 11981X)مريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
202/09/14إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: ميدلت 30 أبنيز حمو

الفيزياء والكيمياء
02/09/14 11981X)مريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو

علي الشريف

1002/09/16إقليم: ميدلت 28 العلوي عبد الغني
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 09844Z)الريش )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن
الثانوية العدادية الشريف إقليم: ميدلت

الدريسي

1305/09/08إقليم: بولمان 24 احمد البزياني
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 08047Wسكورة مداز

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة مقاطعة ابن زيدونإقليم: ميدلت

عين الشق

302/09/15 24 حاريشي  يسين
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 01683D)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن
ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: ميدلت

التأهيلية

1602/09/16إقليم: تاونات 18 الدريسي الحبيب
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 18530R)طهر السوق )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
الثانوية التأهيلية عبد إقليم: ميدلت

المومن

506/09/17إقليم: ميدلت 12 الطهري الحسين
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 11975Rتونفيت

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ميدلت

يوسف

516/09/98عمالة: مكناس 116 بن حماد ابو حفص
التربية السلمية

16/09/01أقدمية 16 سنة 03929V)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينإقليم: ميدلت

أصيل

105/09/11 48 البقاش  م
التربية السلمية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 26594F)طنجة المدينة )المقاطعة

1102/09/16إقليم: جرسيفثانوية بوسكور العداديةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو 18 حسناوي م
التربية السلمية

02/09/16 16668Sمزكيتام

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: ميدلت

عياض

802/09/15عمالة: سل 24 جبار مروى
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوج 01299L)حصين )المقاطعة

402/09/10إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكيإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالو 36 مولي بلغيث القربي
المعلوميات

03/09/13 11578J)الرماني )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن
ثانوية طارق بن زياد إقليم: ميدلت

التأهيلية

103/09/13إقليم: إفران 37 جواد مكاوي
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوجة 10790C)ازرو )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
1103/09/13عمالة: الرباط ابراهيم الرودانيإقليم: ميدلت 36 المغاري فاطمة الزهراء

الفلسفة
03/09/13إلتحاق بالزوج 01135H)اليوسفية )المقاطعة
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ثانوية  اولد ادريس إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشي

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

603/09/13 16 نورالدين أيت المقدم
الفلسفة

04/09/18 25201Sبرادية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: ميدلت

الخوارزمي

406/12/17إقليم: آسفي 12 لوقمان صلح الدين
العلوم 

والتكنولوجيات 
06/12/17إلتحاق بالزوجة 14004W)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية سيدي إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام علي

احمد الشريف

1602/09/14إقليم: وزان 50 مصطفى فيللي
اللغة العربية

02/09/14 23500Tسيدي أحمد الشريف

الثانوية العدادية سيدي إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام علي

احمد الشريف

1603/09/13إقليم: وزان 44 نادية الرواس
اللغة العربية

02/09/15 23500Tسيدي أحمد الشريف

206/09/17إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المجدإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام علي 22 فاطمتو اللود
اللغة العربية

06/09/17 23929J)زاكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم

السادس

106/09/06إقليم: ورزازات 48 م مسافر
اللغة الفرنسية

02/09/16 13507F)ورزازات )البلدية

902/09/14إقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيليةإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية انوال 40 خدوج العلوي
اللغة الفرنسية

14/09/15 25867R)أولد تايمة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت

وتنان

102/09/15 34 لطيفة حمزاوي
اللغة الفرنسية

02/09/15 23965Yأورير

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ايت زينب

نصير

103/09/13عمالة: مراكش 31 ليلى توشليفت
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية التقنية ابن إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ايت زينب

الهيثم

102/09/15إقليم: ورزازات 25 احمد خرازي
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 13508G)ورزازات )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو بكر إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي

الصديق

102/09/15إقليم: ورزازات 24 عسري هاجر
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 24086Eترميكت

الثانوية التأهيلية م إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم

السادس

106/09/17إقليم: ورزازات 22 فاطمة طرزاني
اللغة الفرنسية

06/09/17 13507F)ورزازات )البلدية

الثانوية التأهيلية التقنية ابن 

الهيثم
402/09/10إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطينإقليم: ورزازات 20 يوسف حيان

اللغة الفرنسية
06/09/17 26256N)تنغير )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ايت زينب

رشيد

302/09/15إقليم: ورزازات 20 سمية دينار
اللغة الفرنسية

06/09/17 13512L)ورزازات )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت

رشيد

402/09/16إقليم: ورزازات 18 م امزلن
اللغة الفرنسية

02/09/16 13512L)ورزازات )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت

رشيد

302/09/16إقليم: ورزازات 18 ابراهيم خل
اللغة الفرنسية

02/09/16 13512L)ورزازات )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم

الول اوفوس

413/02/17إقليم: الرشيدية 18 بدر خمام
اللغة الفرنسية

13/02/17 09855Lاوفوس

الثانوية الثأهيلية زايد إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام علي

اسكنتي

104/09/18إقليم: الرشيدية 16 فاطمة ادراوي
اللغة الفرنسية

04/09/18 23383Rتاديغوست
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406/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية انوالإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم 12 عائشة حموشي
اللغة الفرنسية

06/09/17 26514U)ورزازات )البلدية

606/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي 12 مجدة أختن
اللغة الفرنسية

06/09/17 26257Pترميكت

الثانوية التأهيلية م 

السادس
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: ورزازات

زياد

105/09/11إقليم: ميدلت 6 نجيب كنون
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 09856Mكرامة

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي
105/09/08إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: ورزازات 76 وخي ابراهيم

اللغة النجليزية
05/09/08 17468L)أولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادةإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية انوال

ملول

616/09/03 70 وفاء طوبر
اللغة النجليزية

14/09/15 19134X)أيت ملول )البلدية

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي
206/09/06إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: ورزازات 60 م اسماعيلي

اللغة النجليزية
03/09/13 26257Pترميكت

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
عمالة: إنزكان ايت ثأ.الصفاءإقليم: ورزازات

ملول

602/09/10 42 رشيد قوريان
اللغة النجليزية

14/09/15 25586K)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. خميس إداوكنظيفإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم

باها

1202/09/15 34 يوسف وخويا
اللغة النجليزية

02/09/15 05373Pإدا وكنظيف

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام علي

الصيل

702/09/15إقليم: تارودانت 34 مداح عبد الناصر
اللغة النجليزية

02/09/15 17303G)تارودانت )البلدية

202/09/14إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية انوالإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام مالك 30 سعيد الزين
اللغة النجليزية

02/09/14 26514U)ورزازات )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم

الثاني

1202/09/15إقليم: تيزنيت 24 م بعلي
اللغة النجليزية

02/09/15 22802Jأيت وافقا

302/09/16إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسمإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت 18 هجر زروال
اللغة النجليزية

02/09/16 13510Jسكورة أهل الوسط

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

202/09/16 18 حورية عدي
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 05013Y)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

داود
الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: ورزازات

الدين اليوبي

212/09/02إقليم: تنغير 6 رشيد مفتاح
اللغة النجليزية

03/09/18 20772C)تنغير )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو بكر إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم

الصديق

203/09/13إقليم: ورزازات 46 الحسن ماعطلله
الرياضيات

03/09/13 24086Eترميكت

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
الثانوية التأهيلية م إقليم: ورزازات

السادس

602/09/14إقليم: ورزازات 30 رشيد باحدو
الرياضيات

نعم 02/09/14 13507F)ورزازات )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي

ملول

202/09/15 24 نيداود عبد العزيز
الرياضيات

02/09/15 23790H)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

السادس
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ورزازات

رشيد

102/09/14إقليم: ورزازات 22 م أعزيز
الرياضيات

نعم 06/09/17 13512L)ورزازات )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبيإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت

ملول

402/09/16 18 بعزيز عبد الرحمان
الرياضيات

02/09/16 05102V)انزكان )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

السادس
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الرازيإقليم: ورزازات

سيدي البرنوصي

1116/09/93 12 حسن أيت سعيد
الرياضيات

06/09/17 26969N)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابو بكر 

الصديق
الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: ورزازات

دادس

102/09/16إقليم: تنغير 10 اوايشا حمو داود
الرياضيات

04/09/18 13515P)بو مالن دادس )البلدية

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي
104/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية انوالإقليم: ورزازات 7 عياض العنكوري

الرياضيات
04/09/18إلتحاق بالزوجة 26514U)ورزازات )البلدية

 الثانوية التأهيلية صلح إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي

الدين اليوبي

304/09/18إقليم: زاكورة 6 أيت لحساين جميلة
الرياضيات

04/09/18 25584Hانقوب

الثانوية التأهيلية م 

السادس
216/09/91إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: ورزازات 130 سعيد ابيسك

علوم الحياة 

والرض
16/09/99أقدمية 16 سنة 23807B)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

داود
501/05/97عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: ورزازات 123 عبد اللطيف  المكاوي

علوم الحياة 

والرض
17/09/98إلتحاق بالزوجة 02650E)جليز )المقاطعة

عمالة مقاطعات الحسين بن عليإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام مالك

عين السبع الحي 

303/09/13 42 الحادي لطيفة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 01653W)الحي المي )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام علي

باها

102/09/15 24  عبد المجيد بعمير
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 21199Sأيت عميرة

103/09/13إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام مالك 36 العدالي عبد الحد
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26983D)القنيطرة )البلدية

402/09/15عمالة: سل الثانوية العدادية الفتحإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام علي 34 هشام العكادي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24192V)العيايدة )المقاطعة

202/09/14عمالة: فاسبنسودةإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي 30 ودغيري إدريسي م
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ايت زينب

عبدالرحمان

202/09/15عمالة: مراكش 24 م احدى
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 02477S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ايت زينب

الثاني

206/09/17إقليم: ميدلت 14 فاطمة الزهراء شتوان
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 11979V)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم

الثاني

306/09/17إقليم: ميدلت 12 ليلى الركي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 11979V)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم

علي الشريف

306/09/17إقليم: ميدلت 12 حنان زازى
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 09844Z)الريش )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية انوال

رشيد

216/09/95إقليم: ورزازات 140 ابراهيم  بنبيي
التربية السلمية

14/09/15أقدمية 16 سنة 13512L)ورزازات )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

داود
118/03/03عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينةإقليم: ورزازات 101 م  العبووي

التربية السلمية
26/09/03إلتحاق بالزوجة 03948R)مكناس )البلدية
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الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم

رشيد

902/09/09إقليم: ورزازات 70 م قدوري
التربية السلمية

02/09/09 13512L)ورزازات )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
عمالة: الصخيرات عبد الرحمان الداخلإقليم: ورزازات

 - تمارة

305/09/08 68 بن سليمان خالد
التربية السلمية

02/09/10 23490G)عين العودة )البلدية

الثانوية الثأهيلية طارق إبن إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت

زياد

202/09/16إقليم: تنغير 18 عبد الصمد التيجاني
التربية السلمية

02/09/16 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام علي

باها

211/09/00 34 عبد الصادق الزكراوي
التربية البدنية

02/09/15 25412W)بيوكرة )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي

الذهب

عمالة: طنجة - 

أصيل

902/09/15 34 رشداني سفيان
التربية البدنية

02/09/15 15363Y)اصيلة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

السادس
الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: ورزازات

الدين اليوبي

203/09/13إقليم: تنغير 22 يوسف خلفي
التربية البدنية

06/09/17 20772C)تنغير )البلدية

402/09/16إقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحةإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام علي 18 زكرياء بوهلل
التربية البدنية

02/09/16 24463P)جرف الملحة )البلدية

الثانوية التاهيلية الحسن إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية انوال

الثاني

113/02/08إقليم: تيزنيت 80 حريدة   عبد الكريم
المعلوميات

23/06/09 17256F)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية رياض إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ايت زينب

الزاهية

106/09/00عمالة: مراكش 51 ايت بها احمد
الفلسفة

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26730Dحربيل

203/09/13إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطينإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت 46 سفيان كربان
الفلسفة

03/09/13 26256N)تنغير )البلدية

1202/09/15إقليم: الخميساتفاطمة الزهراءإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام علي 24 الخلفي خالد
الفلسفة

02/09/15 11568Yازحيليكة

الثانوية العدادية  بن إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي

العربي الحاتمي

906/09/17إقليم: ورزازات 12 عبد المغيث الهبوجي
الفلسفة

06/09/17 13517S)تازناخت )البلدية

1006/09/17إقليم: الرشيديةابو بكر الصديقإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي 12 امراني علوي الزهيد
الفلسفة

06/09/17 18475Fالسفلت

604/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت 6 عبد الكريم العزيز
الفلسفة

04/09/18 21895Y)تازناخت )البلدية

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي
104/09/18إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: ورزازات 6 حميد الشرقاوي

الفلسفة
04/09/18 26665Hبني زولي

الثانوية التأهيلية سيدي 

داود
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: ورزازات

بطوطة

516/09/88إقليم: القنيطرة 130 عبد العزيز  بضري
الترجمة

16/09/95أقدمية 16 سنة 11200Y)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية التقنية ابن 

الهيثم
505/12/17إقليم: الرشيديةالثانوية الثقنيةإقليم: ورزازات 12 عثمان ابوالحسن

العلوم 

والتكنولوجيات 
14/09/18 09845A)الرشيدية )البلدية

الثانوية التأهيلية التقنية ابن 

الهيثم
404/09/18إقليم: شفشاونالثانوية التقنية الخوارزميإقليم: ورزازات 6 الشتيوي أناس

العلوم 

والتكنولوجيات 
04/09/18 25533C)شفشاون )البلدية
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الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
601/01/07عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: تنغير 55 وليدة عبد المولى

اللغة العربية
02/09/10إلتحاق بالزوجة 04094Z)مكناس )البلدية

الثانوية الثأهيلية طارق إبن 

زياد
1024/10/13إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تنغير 46 بلعيد لغزال

اللغة العربية
24/10/13 17468L)أولد تايمة )البلدية

الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغيرثإ السلم

السادس النيف

503/09/13إقليم: تنغير 16 مصطفى جناني
اللغة العربية

04/09/18 09851Gالنيف

الثانوية الثأهيلية عسو إقليم: تنغيرثإ. المدون

باسلم

706/09/17إقليم: تنغير 12 اموليلت حسناء
اللغة العربية

06/09/17 22994Tاكنيون

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
804/09/18إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: تنغير 6 ابراهيم ايت وشن

اللغة العربية
04/09/18 24514Vاغيل نومكون

الثانوية التأهيلية م إقليم: تنغيرم.توريرت نمزيلن

الشرايبي

116/09/96إقليم: القنيطرة 124 رمشون احساين
اللغة الفرنسية

04/09/02أقدمية 16 سنة 26984E)القنيطرة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل التأهيليةإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود

وتنان

401/01/10 70 مصطفى فارحي
اللغة الفرنسية

01/01/10 25077G)اكادير )البلدية

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: تنغير

دادس

101/01/10إقليم: تنغير 62 سعيد فرحان
اللغة الفرنسية

05/09/11 13515P)بو مالن دادس )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
505/09/11إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسةإقليم: تنغير 58 قاسمي سمية

اللغة الفرنسية
30/09/11 09842X)الرشيدية )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود

التأهيلية

103/09/13إقليم: الرشيدية 38 يامنة محجوبي
اللغة الفرنسية

02/09/15 09843Y)ارفود )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: تنغير

باها

202/09/15 34 وردي فاطمة
اللغة الفرنسية

02/09/15 24253Lسيدي بيبي

الثانوية الثأهيلية طارق إبن 

زياد
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: تنغير

رشيد

203/09/13إقليم: ورزازات 30 م ايت يشو
اللغة الفرنسية

06/09/17 13512L)ورزازات )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: تنغيرثإ احنصال

علي الشريف

701/02/17إقليم: ميدلت 28 ايت عياش فاطمة
اللغة الفرنسية

01/02/17 09844Z)الريش )البلدية

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود

بن حساين

102/09/15إقليم: تنغير 26 م تمراوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 13518Tتغزوت نايت عطى

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: تنغير

وتنان

302/09/15 24 حمري لمياء
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 05027N)اكادير )البلدية

الثانوية الثأهيلية طارق إبن 

زياد
101/09/15إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: تنغير 24 صفية خلفونة

اللغة الفرنسية
02/09/15 24610Z)تيفلت )البلدية

الثانوية الثأهيلية سيدي 

بويحيى
ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: تنغير

التأهيلية

202/09/15إقليم: صفرو 24 الرغوت حسناء
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية الثأهيلية س. م. بن 

عبد ا
الثانوية الثأهيلية ابراهيم بن إقليم: تنغير

أدهم

111/02/03إقليم: تنغير 22 هرداوي م
اللغة الفرنسية

06/09/17 18546H)تنغير )البلدية
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الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
الثانوية الثأهيلية الحسن إقليم: تنغير

الثاني تنجداد

106/09/17إقليم: الرشيدية 22 اهامي شيماء
اللغة الفرنسية

06/09/17 09854K)تنجداد )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
الثانوية الثأهيلية مولي إقليم: تنغير

باعمران

106/09/17إقليم: تنغير 22 عمر الدريج
اللغة الفرنسية

06/09/17 21896Z)قلعة مكونة )البلدية

106/09/17إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطينإقليم: تنغيرثإ ايت يدير 22 ابراهيم الهنشير
اللغة الفرنسية

06/09/17 26256N)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية حماد او إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل

باحدو

106/09/17إقليم: الرشيدية 22 شكري هشام
اللغة الفرنسية

06/09/17 23382Pملعب

نواة التعليم العدادي 

تغزوت نيت عطا
الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغير

الخامس

306/09/17إقليم: الرشيدية 22 تيسر م
اللغة الفرنسية

04/09/18 09853J)كلميمة )البلدية

الثانوية الثأهيلية طارق إبن 

زياد
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: تنغير

علي الشريف

602/09/15إقليم: ميدلت 20 نايت المسعود م
اللغة الفرنسية

06/09/17 09844Z)الريش )البلدية

الثانوية الثأهيلية ابراهيم بن إقليم: تنغيرثإ.زايد احماد

أدهم

906/09/17إقليم: تنغير 20 أخماري فاطمة
اللغة الفرنسية

05/09/18 18546H)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: تنغير

الدين اليوبي

227/11/89إقليم: تنغير 18 عمر الشرقاوي
اللغة الفرنسية

02/09/16 20772C)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
602/09/14إقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيديإقليم: تنغير 18 سعيد صادق

اللغة الفرنسية
06/09/17 17299C)تارودانت )البلدية

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا 

بن حساين
الثانوية الثأهيلية س. م. بن إقليم: تنغير

عبد ا

102/09/15إقليم: تنغير 16 عبد الرحمان ملوكي
اللغة الفرنسية

06/09/17 13505D)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية الثأهيلية م.عبد ا إقليم: تنغير

بن حساين

504/09/18إقليم: تنغير 16 سومية معتقد
اللغة الفرنسية

04/09/18 13518Tتغزوت نايت عطى

الثانوية الثأهيلية الحسن إقليم: تنغيرثإ. المدون

الثاني تنجداد

504/09/18إقليم: الرشيدية 16 غزلن بنشعوف
اللغة الفرنسية

04/09/18 09854K)تنجداد )البلدية

الثانوية الثأهيلية سيدي إقليم: تنغيرثإ ايت يدير

بويحيى

206/09/17إقليم: تنغير 12 ياسين ابركني
اللغة الفرنسية

04/09/18 13499Xسوق الخميس دادس

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي
106/09/17إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورودإقليم: تنغير 12 عبد الكريم يعقوبي

اللغة الفرنسية
06/09/17 13516R)قلعة مكونة )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
206/09/17إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورودإقليم: تنغير 12 عزيز فهيم

اللغة الفرنسية
06/09/17 13516R)قلعة مكونة )البلدية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية الثأهيلية عبد الكريم إقليم: تنغير

الخطابي

106/09/17إقليم: تنغير 12 بن عكي اسماعيل
اللغة الفرنسية

06/09/17 25222Pسوق الخميس دادس

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
الثانوية الثأهيلية الحسن 2 إقليم: تنغير

الريصاني

506/09/17إقليم: الرشيدية 12 فتيحة البوركي
اللغة الفرنسية

06/09/17 09852H مولي علي الشريف

)البلدية(

الثانوية الثأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية الثأهيلية م.عبد ا إقليم: تنغير

بن حساين

406/09/17إقليم: تنغير 12 عزيز انس
اللغة الفرنسية

04/09/18 13518Tتغزوت نايت عطى
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الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
906/09/17إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورودإقليم: تنغير 10 حورية لغزي

اللغة الفرنسية
04/09/18 13516R)قلعة مكونة )البلدية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية الثأهيلية طارق إبن إقليم: تنغير

زياد

904/09/18إقليم: تنغير 6 سمير ايطحو
اللغة الفرنسية

04/09/18 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
الثانوية الثأهيلية طارق إبن إقليم: تنغير

زياد

504/09/18إقليم: تنغير 6 وموعى م
اللغة الفرنسية

04/09/18 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: تنغير

دادس

104/09/18إقليم: تنغير 6 رشيد بغي
اللغة الفرنسية

04/09/18 13515P)بو مالن دادس )البلدية

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم إقليم: تنغيرثإ. المدون

الخطابي

104/09/18إقليم: تنغير 6 عبد الحفيظ بوزاهر
اللغة الفرنسية

04/09/18 25222Pسوق الخميس دادس

الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل

السادس النيف

804/09/18إقليم: تنغير 6 اسماعيل شمي
اللغة الفرنسية

04/09/18 09851Gالنيف

الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدون

السادس النيف

304/09/18إقليم: تنغير 6 عبد الهادي بوسكري
اللغة الفرنسية

04/09/18 09851Gالنيف

302/09/14عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود 40 علي ركوش
اللغة النجليزية

02/09/14 25517Kتسلطانت

الثانوية الثأهيلية طارق إبن 

زياد
102/09/14إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: تنغير 40 وفاء البركي

اللغة النجليزية
02/09/14 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
الثانوية الثأهيلية مولي إقليم: تنغير

باعمران

302/09/14إقليم: تنغير 40 نجماوي م
اللغة النجليزية

02/09/14 21896Z)قلعة مكونة )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: تنغير

التأهيلية

902/09/15إقليم: صفرو 34 مساوي عبد الغني
اللغة النجليزية

02/09/15 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية الثأهيلية سيدي 

بويحيى
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: تنغير

رشيد

102/09/16إقليم: ورزازات 28 ايمان بونواقس
اللغة النجليزية

02/09/16 13512L)ورزازات )البلدية

302/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدةإقليم: تنغيرثإ السلم 24 عبد ا داز
اللغة النجليزية

02/09/15 24265Z)تافراوت )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 2 إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدون

الريصاني

806/09/17إقليم: الرشيدية 22 مريم طهيري
اللغة النجليزية

06/09/17 09852H مولي علي الشريف

)البلدية(

1402/09/16إقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازيإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطين 18 ياسين مدران
اللغة النجليزية

01/01/17 20739Sتيغمي

 ثانوية م الدرفوفي إقليم: تنغيرثإ ايت يدير

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

602/09/16 18 حيدة المخيتر
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 19980S)اكادير )البلدية

الثانوية الثأهيلية طارق إبن 

زياد
102/09/16إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: تنغير 18 زكرياء شوقار

اللغة النجليزية
02/09/16إلتحاق بالزوجة 23774R)أيت ايعزة )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
الثانوية الثأهيلية طارق إبن إقليم: تنغير

زياد

406/09/17إقليم: تنغير 12 م بو لعياط
اللغة النجليزية

04/09/18 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية
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106/09/17إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطينإقليم: تنغيرثإ السلم 12 صالح ايت الحبيب
اللغة النجليزية

06/09/17 26256N)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية الثأهيلية طارق إبن إقليم: تنغير

زياد

606/09/17إقليم: تنغير 12 راضية وعبي
اللغة النجليزية

06/09/17 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية

الثانوية الثأهيلية طارق إبن 

زياد
606/09/17إقليم: تنغيرثإ ايت يديرإقليم: تنغير 12 حسناء معليكم

اللغة النجليزية
04/09/18 24846Fأيت سدرات الجبل السفلى

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: تنغير

دادس

306/09/17إقليم: تنغير 12 عبد العالي شرافي
اللغة النجليزية

06/09/17 13515P)بو مالن دادس )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: تنغير

الدين اليوبي

606/09/17إقليم: تنغير 12 عبدالكريم ابوموسى
اللغة النجليزية

06/09/17 20772C)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
106/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: تنغير 12 ايت بركا سعيد

اللغة النجليزية
06/09/17 21895Y)تازناخت )البلدية

الثانوية العدادية  بن إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل

العربي الحاتمي

306/09/17إقليم: ورزازات 12 جوباي مريم
اللغة النجليزية

06/09/17 13517S)تازناخت )البلدية

الثانوية الثأهيلية طارق إبن إقليم: تنغيرثإ. المدون

زياد

302/09/16إقليم: تنغير 6 حسن ايت عدي
اللغة النجليزية

04/09/18 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية

الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل

السادس النيف

104/09/18إقليم: تنغير 6 ادريس تضوط
اللغة النجليزية

04/09/18 09851Gالنيف

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغير

السادس النيف

1004/09/18إقليم: تنغير 6 م ايت وفلي
اللغة النجليزية

04/09/18 09851Gالنيف

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي
الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: تنغير

الدين اليوبي

502/09/14إقليم: تنغير 40 مولي هاشم عبد اللوي
الجتماعيات

02/09/14 20772C)تنغير )البلدية

702/09/14إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسةإقليم: تنغيرثإ.ابن خلدون 40 حسن كاشى
الجتماعيات

02/09/14 09842X)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
الثانوية الثأهيلية طارق إبن إقليم: تنغير

زياد

502/09/15إقليم: تنغير 34 سلوان ابراهيم
الجتماعيات

02/09/15 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
102/09/16إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية غزال آدمإقليم: تنغير 18 خالد الرقيبي

الجتماعيات
02/09/16 26809P)سيدي بوعثمان )البلدية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
702/09/16إقليم: تنغيرثإ ايت يديرإقليم: تنغير 18 علي بن ايشو

الجتماعيات
02/09/16 24846Fأيت سدرات الجبل السفلى

الثانوية الثأهيلية طارق إبن 

زياد
506/09/17إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: تنغير 12 حمزة أزروال

الجتماعيات
06/09/17 24514Vاغيل نومكون

904/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيوإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل 6 ادريس اوميا
الجتماعيات

04/09/18 25254Zاملشيل

الثانوية الثأهيلية يوسف بن إقليم: تنغيرثإ. المدون

تاشفين

504/09/18إقليم: تنغير 6 حادة مخلوفي
الجتماعيات

04/09/18 13496Uامسمرير
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الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل

السادس النيف

604/09/18إقليم: تنغير 6 فيصل الحساني
الجتماعيات

04/09/18 09851Gالنيف

الثانوية الثأهيلية س. م. بن 

عبد ا
الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: تنغير

الدين اليوبي

216/09/98إقليم: تنغير 92 يوسف حميدو
الرياضيات

02/09/10 20772C)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية أحمد بن إقليم: تنغير

علي باسو

402/09/10عمالة: مكناس 64 م عشمان
الرياضيات

02/09/10 04090Vعين جمعة

 ثانوية القاضي عياض إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود

التأهيلية

102/09/15إقليم: الجديدة 34 وليد اعليل
الرياضيات

02/09/15 08740Z)الجديدة )البلدية

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا 

بن حساين
الثانوية التأهيلية عباس إقليم: تنغير

محمود العقاد

402/09/14عمالة: سل 30 زكرياء اشراط
الرياضيات

02/09/14 23464D)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م إقليم: تنغيرثإ ايت يدير

الخامس

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

102/09/14 30 الهري م
الرياضيات

02/09/14 01566B)مرس السلطان )المقاطعة

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: تنغير

وخزان

102/09/14إقليم: تيزنيت 30 م هري
الرياضيات

02/09/14 20741Uأربعاء الساحل

الثانوية الثأهيلية ابو ذر 

الغفاري
103/09/13إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الملإقليم: تنغير 28 القبوري مبارك

الرياضيات
02/09/16 20959Fحصيا

ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/15 24 عسو لحسن
الرياضيات

02/09/15 22755Hالدراركة

الثانوية الثأهيلية ابراهيم بن 

أدهم
ثانوية ابو العباس السبتي إقليم: تنغير

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/14 22 ابراهيم الزوين
الرياضيات

02/09/16 21230A)اكادير )البلدية

الثانوية الثأهيلية الشهيد إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدون

مولي الطيب بن مولي 

806/09/17إقليم: الرشيدية 22 سعيدة العباسي
الرياضيات

06/09/17 09849E)الجرف )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغير

الخامس

706/09/17إقليم: الرشيدية 22 فاطمة الزهراء هادي
الرياضيات

04/09/18 09853J)كلميمة )البلدية

الثانوية الثأهيلية ابو ذر 

الغفاري
106/09/17إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورودإقليم: تنغير 22 سعوف عبد الله

الرياضيات
04/09/18 13516R)قلعة مكونة )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
الثانوية الثأهيلية عبد الكريم إقليم: تنغير

الخطابي

306/09/17إقليم: تنغير 22 نورالدين تومي
الرياضيات

06/09/17 25222Pسوق الخميس دادس

الثانوية الثأهيلية مولي 

باعمران
206/09/17إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورودإقليم: تنغير 22 عبد ا بن عبد الرحمن

الرياضيات
04/09/18 13516R)قلعة مكونة )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغير

الخامس

306/09/17إقليم: الرشيدية 22 محماد تيتاو
الرياضيات

06/09/17 09853J)كلميمة )البلدية

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية الثأهيلية س. م. بن إقليم: تنغير

عبد ا

201/01/17إقليم: تنغير 18 عبد العزيز رشيدي
الرياضيات

01/01/17 13505D)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية مولي إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل

باعمران

202/09/16إقليم: تنغير 18 محسن خويا
الرياضيات

02/09/16 21896Z)قلعة مكونة )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية الثأهيلية مولي 

باعمران
الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: تنغير

دادس

604/09/18إقليم: تنغير 16 الحبيب الداحمي
الرياضيات

04/09/18 13515P)بو مالن دادس )البلدية

الثانوية الثأهيلية طارق إبن 

زياد
الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: تنغير

دادس

906/09/17إقليم: تنغير 12 خالد العماري
الرياضيات

04/09/18 13515P)بو مالن دادس )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
الثانوية الثأهيلية ابو ذر إقليم: تنغير

الغفاري

506/09/17إقليم: تنغير 12 احناو محند
الرياضيات

06/09/17 22828Mتغزوت نايت عطى

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية الثأهيلية م.عبد ا إقليم: تنغير

بن حساين

206/09/17إقليم: تنغير 12 عبد الصمد حجاج
الرياضيات

06/09/17 13518Tتغزوت نايت عطى

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
الثانوية الثأهيلية مولي إقليم: تنغير

باعمران

306/09/17إقليم: تنغير 12 باحلو اسماعيل
الرياضيات

06/09/17 21896Z)قلعة مكونة )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
الثانوية الثأهيلية ابو ذر إقليم: تنغير

الغفاري

406/09/17إقليم: تنغير 12 عبد الرحيم بوحريز
الرياضيات

04/09/18 22828Mتغزوت نايت عطى

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي
الثانوية التأهيلية عبد إقليم: تنغير

المومن

704/09/18إقليم: ميدلت 6 عبد السلم عبوز
الرياضيات

04/09/18 11975Rتونفيت

الثانوية الثأهيلية طارق إبن إقليم: تنغيرثإ. المدون

زياد

404/09/18إقليم: تنغير 6 اسماعيل بن حدو
الرياضيات

04/09/18 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
204/09/18إقليم: تنغيرثإ ايت يديرإقليم: تنغير 6 م ايت رابح

الرياضيات
04/09/18 24846Fأيت سدرات الجبل السفلى

الثانوية الثأهيلية مولي 

باعمران
1205/09/07إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيليةإقليم: تنغير 74 عبد   الحكيم   العماري

علوم الحياة 

والرض
02/09/09 26550Hبطيط

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطين

ابراهيم

801/03/11عمالة: مراكش 54 جمال ازوراغ
علوم الحياة 

والرض
09/09/15 23829A)المنارة )المقاطعة

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي
الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: تنغير

الخطابي

1603/09/13إقليم: شفشاون 36 سمير العزاوي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 06420Cباب برد

الثانوية الثأهيلية طارق إبن 

زياد
902/09/14إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية الموحدينإقليم: تنغير 30 جواد العاتق

علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 12261B)خريبكة )البلدية

الثانوية الثأهيلية ابو ذر 

الغفاري
الثانوية الثأهيلية زايد إقليم: تنغير

اسكنتي

102/09/15إقليم: الرشيدية 30 راجي صفاء
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23383Rتاديغوست

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدون

التأهيلية

1502/09/15إقليم: تاونات 24 عبد الرحيم العزوزي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 15945Fبني وليد

الثانوية الثأهيلية سيدي 

بويحيى
الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: تنغير

نصير

106/09/17إقليم: ميدلت 22 بنيز سناء
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 11988Eبومية

الثانوية الثأهيلية مولي 

باعمران
الثانوية الثأهيلية طارق إبن إقليم: تنغير

زياد

706/09/17إقليم: تنغير 22 السكاو مامة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
الثانوية الثأهيلية مولي إقليم: تنغير

باعمران

202/09/16إقليم: تنغير 18 طارق اقا
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 21896Z)قلعة مكونة )البلدية

241



المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها
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الثانوية الثأهيلية الحسن 2 إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل

الريصاني

502/09/16إقليم: الرشيدية 18 عبد السلم احساين
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 09852H مولي علي الشريف

)البلدية(

الثانوية الثأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية الثأهيلية ابو ذر إقليم: تنغير

الغفاري

806/09/17إقليم: تنغير 12  بشرى  مشروح
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 22828Mتغزوت نايت عطى

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: تنغير

الدين اليوبي

106/09/17إقليم: تنغير 12 عبد الصمد الرجداوي
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 20772C)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية ابو ذر 

الغفاري
الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: تنغير

دادس

904/09/18إقليم: تنغير 6 الطاهيري هيشام
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 13515P)بو مالن دادس )البلدية

104/09/18إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: تنغيرثإ السلم 6 لحبيب الطاهري
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24243Aمزكيطة

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
 الثانوية التأهيلية العباس إقليم: تنغير

مفتاح

201/03/11عمالة: سل 55 الغزلني أسامة
العلوم القتصادية 

والتدبير
01/03/11إلتحاق بالزوجة 01294F)تابريكت )المقاطعة

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
عمالة: الصخيرات النسيمإقليم: تنغير

 - تمارة

202/09/09 70 هواري   إدريس
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 25738A)تمارة )البلدية

305/09/07عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الزرقطونيإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود 62 رشيد كردي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 02647B)المنارة )المقاطعة

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: تنغير

الدين اليوبي

102/09/09إقليم: تنغير 62 كشمار الحسين
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 20772C)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية مولي 

باعمران
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: تنغير

ادريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

205/09/08 54 شرفا ياسين
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26263W)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
503/09/13إقليم: تازةتاهلةإقليم: تنغير 46 يونس الهزاط

الفيزياء والكيمياء
03/09/13 16663L)تاهلة )البلدية

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
إقليم: سيدي المهدي بن بركةإقليم: تنغير

سليمان

403/09/13 36 م ايتكنون
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25988Xأولد حسين

الثانوية الثأهيلية مولي إقليم: تنغيرثإ ايت يدير

باعمران

206/09/06إقليم: تنغير 34 شوعي عبدالعزيز
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 21896Z)قلعة مكونة )البلدية

الثانوية الثأهيلية س. م. بن 

عبد ا
الثانوية الثأهيلية حماد او إقليم: تنغير

باحدو

102/09/15إقليم: الرشيدية 28 م ساهو
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23382Pملعب

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا 

بن حساين
1102/09/16إقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيليةإقليم: تنغير 28 كمال  سالمي

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 24288Zتيزي نيسلي

102/09/16إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطينإقليم: تنغيرثإ السلم 28 عادل ايت العوان
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26256N)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: تنغير

ملول

702/09/15 24 عبد الواحد باري
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25997G)القليعة )البلدية

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
302/09/15إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: تنغير 24 الحسن الرقيبي

الفيزياء والكيمياء
02/09/15 26257Pترميكت
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الثانوية الثأهيلية الحسن 2 إقليم: تنغيرثإ.معركة وادي المخازن

الريصاني

206/09/17إقليم: الرشيدية 22 الصغيري عبد الجبار
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 09852H مولي علي الشريف

)البلدية(

202/09/16إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيليةإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل 18 م جديد
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 15948Jاورتزاغ

502/09/16إقليم: الرشيديةابو بكر الصديقإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل 18 الشريف علوي امراني
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 18475Fالسفلت

الثانوية الثأهيلية طارق إبن إقليم: تنغيرثإ السلم

زياد

306/09/17إقليم: تنغير 12 حسن عربي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
1006/09/17إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: تنغير 12 سعيد امزيان

الفيزياء والكيمياء
06/09/17 24514Vاغيل نومكون

الثانوية الثأهيلية طارق إبن 

زياد
101/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: تنغير 6 م شرواني

الفيزياء والكيمياء
04/09/18إلتحاق بالزوجة 03790U)أمزميز )البلدية

الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغيرثإ. المدون

السادس النيف

104/09/18إقليم: تنغير 6 يوسف نايت عبدي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 09851Gالنيف

الثانوية الثأهيلية س. م. بن إقليم: تنغيرثإ. المدون

عبد ا

204/09/18إقليم: تنغير 6 عبد ا قرواني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 13505D)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغير

السادس النيف

1004/09/18إقليم: تنغير 6 يوسد ادى
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 09851Gالنيف

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
الثانوية الثأهيلية عبد الكريم إقليم: تنغير

الخطابي

704/09/18إقليم: تنغير 6 مشكور عبد الحكيم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25222Pسوق الخميس دادس

الثانوية الثأهيلية س. م. بن 

عبد ا
الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: تنغير

الدين اليوبي

116/09/91إقليم: تنغير 126 احى علي
التربية السلمية

16/09/96أقدمية 16 سنة 20772C)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
526/07/10إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية انوالإقليم: تنغير 64 مولي الحسن العلوي

التربية السلمية
26/07/10 26514U)ورزازات )البلدية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: تنغير

داود

1005/09/03إقليم: ورزازات 48 عائشة بن يحيى
التربية السلمية

02/09/15 13511K)ورزازات )البلدية

الثانوية الثأهيلية طارق إبن 

زياد
103/09/13إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: تنغير 46 عبد الغني ايت لهري

التربية السلمية
03/09/13 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي
702/09/14إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسمإقليم: تنغير 40 اسماء ايت الحاج عل

التربية السلمية
02/09/14 13510Jسكورة أهل الوسط

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
1002/09/14إقليم: تارودانتثأ. ابن ماجةإقليم: تنغير 40 بهموتي م

التربية السلمية
02/09/14 21261J)تالوين )البلدية

902/09/14إقليم: تارودانتثأ.الرازيإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل 40 أحمد العالم
التربية السلمية

02/09/14 21258Fارزان

الثانوية الثأهيلية س. م. بن إقليم: تنغيرثإ السلم

عبد ا

413/09/01إقليم: تنغير 34 وخريط عبد العزيز
التربية السلمية

02/09/15 13505D)تنغير )البلدية
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
1002/09/15إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الفلحيةإقليم: تنغير 34 لحسن الكدير

التربية السلمية
02/09/15 14008A)جماعة سحيم )البلدية

706/09/17إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: تنغيرثإ تابرخاشت 22 م الدريج
التربية السلمية

06/09/17 24514Vاغيل نومكون

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
1602/09/16إقليم: الدريوشثانوية الجديدة التأهيليةإقليم: تنغير 18 خريس مصطفى

التربية السلمية
02/09/16 26052Sاتصافت

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
404/09/18إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: تنغير 6 حياة اوحا

التربية السلمية
04/09/18 24514Vاغيل نومكون

الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغيرثإ السلم

السادس النيف

1004/09/18إقليم: تنغير 6 حياة اقديم
التربية السلمية

04/09/18 09851Gالنيف

الثانوية الثأهيلية ابراهيم بن 

أدهم
الثانوية التأهيلية المنصور إقليم: تنغير

الذهبي

416/09/98إقليم: العرائش 46 مرينوي الشرقي
التربية البدنية

06/09/13 05976V)القصر الكبير )البلدية

الثانوية الثأهيلية مولي 

باعمران
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: تنغير

الذهب

عمالة: طنجة - 

أصيل

603/09/13 36 لبنى حماص
التربية البدنية

03/09/13 15363Y)اصيلة )البلدية

الثانوية الثأهيلية الميرة لل إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدون

سلمى

502/09/15إقليم: الرشيدية 34 هشامي بنقاسمي
التربية البدنية

02/09/15 20620M مولي علي الشريف

)البلدية(

ثانوية الجرف الصفر إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود

التأهيلية

902/09/14إقليم: الجديدة 30 زكرياء كرفال
التربية البدنية

02/09/14 18558Wسيدي اسماعيل

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: تنغيرثإ السلم

باها

302/09/15 24 م الغزبوري
التربية البدنية

02/09/15 21199Sأيت عميرة

الثانوية الثأهيلية مولي إقليم: تنغيرثإ ايت يدير

باعمران

506/09/17إقليم: تنغير 12 يوسف يورزكان
التربية البدنية

04/09/18 21896Z)قلعة مكونة )البلدية

106/09/17إقليم: تنغيرثإ ايت يديرإقليم: تنغيرثإ. المدون 12 نايت سعيد عبد الرزاق
التربية البدنية

04/09/18 24846Fأيت سدرات الجبل السفلى

الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: تنغيرثإ. المدون

دادس

104/09/18إقليم: تنغير 6 ادريس فضل
التربية البدنية

04/09/18 13515P)بو مالن دادس )البلدية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
404/09/18إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدونإقليم: تنغير 6 لحسن بن به

التربية البدنية
04/09/18 21732Wمصيسي

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية الثأهيلية س. م. بن إقليم: تنغير

عبد ا

102/09/09إقليم: تنغير 62 بوهللي عبد المغيث
المعلوميات

05/09/11 13505D)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي
202/09/15إقليم: تارودانتثأ. مولي يوسفإقليم: تنغير 34 فاطمة موشو

المعلوميات
02/09/15 21262K)أولد برحيل )البلدية

804/09/18إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدونإقليم: تنغيرثإ. المدون 16 عبد الرزاق ايت موه
المعلوميات

نعم 04/09/18 21732Wمصيسي

1004/09/18إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: تنغيرثإ.ابن خلدون 6 عمر طويل
المعلوميات

نعم 04/09/18 24514Vاغيل نومكون
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية الثأهيلية صلح 

الدين اليوبي
102/09/10إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطينإقليم: تنغير 64 شكري جمال

الفلسفة
02/09/10 26256N)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية مولي 

باعمران
الثانوية الثأهيلية زايد إقليم: تنغير

اسكنتي

102/09/08إقليم: الرشيدية 54 الصادقي احمد
الفلسفة

06/09/17 23383Rتاديغوست

 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدون

لل خديجة

302/09/15إقليم: القنيطرة 34 عبد العالي مومن
الفلسفة

02/09/15 25283Fلل ميمونة

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
1202/09/15إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: تنغير 24 عبد الرحمان أبوكرازني

الفلسفة
02/09/15 20938Hتلت نيعقوب

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
الثانوية الثأهيلية مولي إقليم: تنغير

باعمران

906/09/17إقليم: تنغير 22 محمود عصام
الفلسفة

04/09/18 21896Z)قلعة مكونة )البلدية

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
الثانوية الثأهيلية مولي إقليم: تنغير

باعمران

102/09/16إقليم: تنغير 18 سعيد التيجاني
الفلسفة

02/09/16 21896Z)قلعة مكونة )البلدية

الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: تنغيرثإ. المدون

الدين اليوبي

202/09/16إقليم: تنغير 18 عبد الكريم وزدمو
الفلسفة

02/09/16 20772C)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: تنغيرثإ. المدون

الدين اليوبي

906/09/17إقليم: تنغير 12 علي حجمي
الفلسفة

06/09/17 20772C)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية مولي 

باعمران
704/09/18إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: تنغير 6 عبد الرحيم نظيفي

الفلسفة
04/09/18 24514Vاغيل نومكون

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
1104/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: تنغير 6 شكري يونس

الفلسفة
04/09/18 21895Y)تازناخت )البلدية

الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل

السادس النيف

504/09/18إقليم: تنغير 6 م وعلي
الفلسفة

04/09/18 09851Gالنيف

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن منظورإقليم: تنغير

سيدي البرنوصي

502/09/14 31 عبد الرزاق حوام
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/14إلتحاق بالزوجة 01760M)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيليةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المجد

وتنان

106/09/06 88 بن عشى سيدي حفيظة
اللغة العربية

06/09/06أقدمية 12 سنة 27103J)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المجد

الخوارزمي

902/09/09عمالة: مكناس 70 بن المداني عبد الكريم
اللغة العربية

02/09/09 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
601/01/10إقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيليةإقليم: زاكورة 70 هشام العلوي بن شاد

اللغة العربية
01/01/10 23475Rأيت بوبيدمان

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: زاكورة

الجديدة

326/07/10إقليم: الحوز 62 عبد الهادي عباس
اللغة العربية

30/09/11 24049P)أيت أورير )البلدية

  الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورةم.م تنفو

علل التازي

705/09/11إقليم: القنيطرة 58 أمين امفزع
اللغة العربية

05/09/11 11193Rسيدي علل التازي

الثانوية العدادية المام 

مالك
105/09/11إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: زاكورة 48 حسناء رمزي

اللغة العربية
05/09/11 24242Zتينزولين
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية الثأهيلية الميرة لل إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سينا

سلمى

603/09/13إقليم: الرشيدية 46 ربحة وسالم
اللغة العربية

03/09/13 20620M مولي علي الشريف

)البلدية(

603/09/13إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي 46 عبد الصمد خالدي
اللغة العربية

03/09/13 26753D)الخميسات )البلدية

103/09/13إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرة 44 يوسف الهواري
اللغة العربية

02/09/14 17468L)أولد تايمة )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير
الثانوية الثأهيلية الحسن إقليم: زاكورة

الول اوفوس

602/09/14إقليم: الرشيدية 44 رضوان  بديار
اللغة العربية

02/09/14 09855Lاوفوس

602/09/16إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى 28 جمال الدين مومني
اللغة العربية

02/09/16 16669Tصاكة

ثانوية مولي رشيد إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال

التأهيلية

502/09/16إقليم: بني ملل 28 م بوهلل
اللغة العربية

02/09/16 07702W)قصبة تادلة )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازي

زياد

202/09/16إقليم: ميدلت 28 اسماعيل الدريسي
اللغة العربية

02/09/16 09856Mكرامة

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
202/09/16إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: زاكورة 18 لحسن ازيو

اللغة العربية
02/09/16 26258Rاغرم نوكدال

602/09/16إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي 18 الحسن أيت العامل
اللغة العربية

02/09/16 24243Aمزكيطة

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية

الصيل

702/09/16إقليم: تارودانت 18 عبد الجليل الخاضيري
اللغة العربية

02/09/16 17303G)تارودانت )البلدية

202/09/16إقليم: الخميساتفاطمة الزهراءإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المجد 18 بوزيت عبد الحميد
اللغة العربية

02/09/16 11568Yازحيليكة

502/09/16إقليم: الخميساتمجمع الطلبةإقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرة 18 قدوري يونس
اللغة العربية

02/09/16 26196Yمجمع الطلبة

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
202/09/16إقليم: الدريوشثانوية أولد أمغار العداديةإقليم: زاكورة 18 عبد الغني كريمي

اللغة العربية
02/09/16إلتحاق بالزوجة 26289Zاولد امغار

106/09/17إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيليةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 12 ابو بكر الدرعي
اللغة العربية

06/09/17 23930Kفزواطة

406/09/17إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال 12 عبد الواحد بوتدغارت
اللغة العربية

06/09/17 26665Hبني زولي

الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية

عفان

504/09/18إقليم: زاكورة 6 نور الدين ملولي
اللغة العربية

04/09/18 22805Mتاكونيت

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
الثانوية التأهيلية عبد إقليم: زاكورة

المومن

604/09/18إقليم: ميدلت 6 م بوبكري
اللغة العربية

04/09/18 11975Rتونفيت

الثانوية التأهيلية اولد يحيى إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

لكراير

304/09/18إقليم: زاكورة 6 لحسن أيت بها
اللغة العربية

04/09/18 25018Tأولد يحيى لكراير
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
عمالة: أكادير  إدا ثانوية البحتري العداديةإقليم: زاكورة

وتنان

105/09/07 82 الحاج ادريس
اللغة الفرنسية

05/09/07أقدمية 12 سنة 24768W)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المجد

زياد

1201/01/10إقليم: تطوان 70 الهواري عبد المجيد
اللغة الفرنسية

01/01/10 25512Eالحمراء

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظ

التأهيلية

103/09/13إقليم: تاونات 46 ام المانع
اللغة الفرنسية

03/09/13 15944E)تيسة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
902/09/16إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية تيشوكتإقليم: زاكورة 28 جواد الفلقي

اللغة الفرنسية
02/09/16 08051A)بولمان )البلدية

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
102/09/16إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: زاكورة 28 حميد صدوق

اللغة الفرنسية
02/09/16 09839Uغرس تعللين

الثانوية التأهيلية م إقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيلية

السادس

302/09/15إقليم: ورزازات 24 لحسن اعبوش
اللغة الفرنسية

02/09/15 13507F)ورزازات )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت

الول اوفوس

206/09/17إقليم: الرشيدية 22 جيهان الفيللي
اللغة الفرنسية

06/09/17 09855Lاوفوس

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
الثانوية الثأهيلية الحسن إقليم: زاكورة

الول اوفوس

306/09/17إقليم: الرشيدية 22 سمية عمري علوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 09855Lاوفوس

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازي

أصيل

602/09/16 18 مصطفى العمال
اللغة الفرنسية

02/09/16 26578N)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى

التأهيلية

1402/09/16إقليم: تاونات 18 م عگيدي
اللغة الفرنسية

02/09/16 18530R)طهر السوق )البلدية

102/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظ 18 اقبلي ابراهيم
اللغة الفرنسية

02/09/16 23883Jالتوامة

عمالة: طنجة - الثانوية التاهيلية ابن زهرإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي

أصيل

102/09/16 18 اسامة الحراق السريفي
اللغة الفرنسية

02/09/16 26967L)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
402/09/16إقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيليةإقليم: زاكورة 18 يوسف انميرو

اللغة الفرنسية
02/09/16 25691Zكلز

الثانوية التأهيلية إدريس 

الول
الثانوية الثأهيلية س. م. بن إقليم: زاكورة

عبد ا

303/02/17إقليم: تنغير 18 هشام محلي
اللغة الفرنسية

03/02/17 13505D)تنغير )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية الثأهيلية الشهيد إقليم: زاكورة

مولي الطيب بن مولي 

704/09/18إقليم: الرشيدية 16 خديجة العلمي
اللغة الفرنسية

04/09/18 09849E)الجرف )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
1104/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: زاكورة 16 سناء ايت اعروب

اللغة الفرنسية
04/09/18 09839Uغرس تعللين

الثانوية التأهيلية م إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازي

السادس

404/09/18إقليم: ورزازات 16 السعلوي عماد
اللغة الفرنسية

04/09/18 13507F)ورزازات )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن إقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرة

الثاني تنجداد

204/09/18إقليم: الرشيدية 16 حافضي عائشة
اللغة الفرنسية

04/09/18 09854K)تنجداد )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية الثأهيلية المير م. إقليم: زاكورة

عبد ا

406/09/17إقليم: الرشيدية 14 يونس بن خالي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 09848D)الرشيدية )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: زاكورة

الدين اليوبي

106/09/17إقليم: تنغير 13 سعيد خبو
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 20772C)تنغير )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو
الثانوية الثأهيلية م إقليم: زاكورة

الخامس

1106/09/17إقليم: الرشيدية 13 نوال ادريسي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 09853J)كلميمة )البلدية

الثانوية الثأهيلية طارق إبن إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية

زياد

106/09/17إقليم: تنغير 12 مصطفى المغراني
اللغة الفرنسية

06/09/17 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو
الثانوية الثأهيلية الحسن 2 إقليم: زاكورة

الريصاني

906/09/17إقليم: الرشيدية 12 مولي عبد ا عمري علوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 09852H مولي علي الشريف

)البلدية(

 الثانوية التأهيلية صلح إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال

الدين اليوبي

106/09/17إقليم: زاكورة 12 سعيد صبوط
اللغة الفرنسية

06/09/17 25584Hانقوب

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير
الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: زاكورة

الول

106/09/17إقليم: زاكورة 12 حميد ايت بها
اللغة الفرنسية

06/09/17 13509H)اكدز )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية

الخطاب

106/09/17إقليم: زاكورة 12 م املغوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 26035Yتامكروت

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت

عمرو

206/09/17إقليم: زاكورة 12 كريمة الوافي
اللغة الفرنسية

06/09/17 13520Vتازارين

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: زاكورة

دادس

306/09/17إقليم: تنغير 12 عزيز كنزة
اللغة الفرنسية

06/09/17 13515P)بو مالن دادس )البلدية

الثانوية الثأهيلية الشهيد إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظ

مولي الطيب بن مولي 

606/09/17إقليم: الرشيدية 12 بن خالي محسن
اللغة الفرنسية

06/09/17 09849E)الجرف )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

دادس

1004/09/18إقليم: تنغير 6 م أيت عكي
اللغة الفرنسية

04/09/18 13515P)بو مالن دادس )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية الثأهيلية طارق إبن إقليم: زاكورة

زياد

204/09/18إقليم: تنغير 6 م ابن عمر
اللغة الفرنسية

04/09/18 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية

104/09/18إقليم: تنغيرثإ ايت يديرإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي 6 حسن بن عثمان
اللغة الفرنسية

04/09/18 24846Fأيت سدرات الجبل السفلى

304/09/18إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية 6 جمال لمراح
اللغة الفرنسية

04/09/18 24514Vاغيل نومكون

الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي

دادس

704/09/18إقليم: تنغير 6 شراف إسماعيلي
اللغة الفرنسية

04/09/18 13515P)بو مالن دادس )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو
الثانوية الثأهيلية الميرة لل إقليم: زاكورة

سلمى

104/09/18إقليم: الرشيدية 6 حنان ساسي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 20620M مولي علي الشريف

)البلدية(

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: زاكورة

علي الشريف

104/09/18إقليم: ميدلت 6 سكينة العثماني
اللغة الفرنسية

04/09/18 09844Z)الريش )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

304/09/18إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المجدإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي 6 الحسين عزيز
اللغة الفرنسية

04/09/18 23929J)زاكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
104/09/18إقليم: زاكورةالثانوية العدادية ترناتةإقليم: زاكورة 6 عبد العزيز الجعيدلي

اللغة الفرنسية
04/09/18 24780Jترناتة

الثانوية الثأهيلية م إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي

السادس النيف

504/09/18إقليم: تنغير 6 رضوان العلمي
اللغة الفرنسية

04/09/18 09851Gالنيف

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

أحمد بناصر

704/09/18إقليم: زاكورة 6 يونس الداغمي
اللغة الفرنسية

04/09/18 13513M)زاكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية الثأهيلية م إقليم: زاكورة

السادس النيف

104/09/18إقليم: تنغير 6 علي بن سعيد
اللغة الفرنسية

04/09/18 09851Gالنيف

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: زاكورة

ملول

105/09/11 58 زكرياء الزعيم
اللغة النجليزية

05/09/11 23790H)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى

داود

103/09/13إقليم: ورزازات 46 مراد بومهدي
اللغة النجليزية

03/09/13 13511K)ورزازات )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
102/09/16إقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرةإقليم: زاكورة 28 م اوتمغارت

اللغة النجليزية
02/09/16 26034X)زاكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي

الثاني

302/09/16إقليم: تيزنيت 18 عماد بوزمور
اللغة النجليزية

02/09/16 22802Jأيت وافقا

102/09/16إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية 18 ابراهيم الفيللي
اللغة النجليزية

02/09/16 17292Vسيدي موسى الحمري

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
102/09/16إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسمإقليم: زاكورة 18 جواد عبد الرزاق

اللغة النجليزية
02/09/16 13510Jسكورة أهل الوسط

302/09/16إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرة 18 اكنو عبد الصمد
اللغة النجليزية

02/09/16 26258Rاغرم نوكدال

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
302/09/16إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: زاكورة 18 لمرابط سعد

اللغة النجليزية
02/09/16 17304H)أولد برحيل )البلدية

302/09/16إقليم: الخميساتم بلحسن الوزانيإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال 18 م محجوبي
اللغة النجليزية

02/09/16 19265P)الخميسات )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن إقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرة

الثاني تنجداد

104/09/18إقليم: الرشيدية 16 عبد العزيز ايت المعطي
اللغة النجليزية

04/09/18 09854K)تنجداد )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير
106/09/17إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروالإقليم: زاكورة 12 ابهيجة علي

اللغة النجليزية
06/09/17 23386Uبوزروال

606/09/17إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورودإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظ 12 عبد الحميد بورشيم
اللغة النجليزية

06/09/17 13516R)قلعة مكونة )البلدية

الثانوية العدادية أيت 

أوزين
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: زاكورة

علي الشريف

206/09/17إقليم: ميدلت 12 لحسن باعزيز
اللغة النجليزية

06/09/17 09844Z)الريش )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية العدادية  بن إقليم: زاكورة

العربي الحاتمي

104/09/18إقليم: ورزازات 6 فاطمة وسلم
اللغة النجليزية

04/09/18 13517S)تازناخت )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
104/09/18إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: زاكورة 6 عبد المجيد النصار

اللغة النجليزية
04/09/18 26665Hبني زولي

404/09/18إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظإقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية 6 عمر بوستة
اللغة النجليزية

04/09/18 24245Cتامزموت

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
الثانوية الثأهيلية م إقليم: زاكورة

الخامس

204/09/18إقليم: الرشيدية 6 عبد ا مومن
اللغة النجليزية

04/09/18 09853J)كلميمة )البلدية

204/09/18إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحىإقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية 6 يونس ايت يشو
اللغة النجليزية

04/09/18 25019Uالروحا

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير
إقليم: شتوكة آيت ثأ. القدسإقليم: زاكورة

باها

202/09/15 34 عبد  ا  ادزطان
الجتماعيات

02/09/15 26234Pأيت ميلك

الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرة

الول

402/09/15إقليم: زاكورة 34 يوسف ايت الجللي
الجتماعيات

02/09/15 13509H)اكدز )البلدية

الثانوية العدادية سيدي إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت

عبد ا غيات

302/09/16إقليم: الحوز 28 م الركي
الجتماعيات

02/09/16 20672Uسيدي عبد ا غيات

الثانوية الثأهيلية الحسن إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت

الول اوفوس

602/09/16إقليم: الرشيدية 28 سعيد العبدي
الجتماعيات

02/09/16 09855Lاوفوس

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: زاكورة

باها

202/09/15 24 عبدالصادق أروحي
الجتماعيات

نعم 02/09/15 26241Xأيت عميرة

الثانوية التأهيلية إدريس 

الول
902/09/16إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوتإقليم: زاكورة 18 الياس المنصوري

الجتماعيات
02/09/16 26515Vتوندوت

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
302/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابن ماجةإقليم: زاكورة 18 م الدزة

الجتماعيات
02/09/16 22142S)أمزميز )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
102/09/16إقليم: فجيجالثانوية التأهيلية الجديدةإقليم: زاكورة 18 صديقي خالد

الجتماعيات
02/09/16 26132Dبوعنان

202/09/14إقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي 30 م النسيوي
الرياضيات

02/09/14 26034X)زاكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية العدادية ابن إقليم: زاكورة

الياسمين

202/09/14إقليم: تطوان 30 عثمان العلمي
الرياضيات

02/09/14 26193Vسوق القديم

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرة

الفهرية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/16 28 ايت اسعيد عبد الهادي
الرياضيات

02/09/16 25777T)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية الثأهيلية الشهيد إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى

مولي الطيب بن مولي 

1102/09/16إقليم: الرشيدية 28 عبد الرحيم داريجا
الرياضيات

02/09/16 09849E)الجرف )البلدية

ثانوية م عابد الجابري إقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرة

التقنية

102/09/16إقليم: فجيج 18 الماحي عادل
الرياضيات

02/09/16 25000Y)بوعرفة )البلدية
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مؤسسة التعيين
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

عمرو

504/09/18إقليم: زاكورة 16 عبدالحميد مساعد
الرياضيات

04/09/18 13520Vتازارين

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو
106/09/17إقليم: الرشيديةالثانوية تافيللت التأهيليةإقليم: زاكورة 14 مينة فاوزي

الرياضيات
06/09/17إلتحاق بالزوج 25732U)الرشيدية )البلدية

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
706/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: زاكورة 12 ام سلم

الرياضيات
06/09/17 21895Y)تازناخت )البلدية

106/09/17إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازي 12 عزيز أوحدو
الرياضيات

06/09/17 26665Hبني زولي

306/09/17إقليم: زاكورةالثانوية العدادية ترناتةإقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيلية 12 بولرباح عبد الجليل
الرياضيات

06/09/17 24780Jترناتة

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

الخطاب

106/09/17إقليم: زاكورة 12 توفيق ايت عبدا
الرياضيات

06/09/17 26035Yتامكروت

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت

علي الشريف

206/09/17إقليم: ميدلت 12 م الدريسي
الرياضيات

06/09/17 09844Z)الريش )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

المهدي الصالحي
1106/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوتإقليم: زاكورة 12 بلحاج عمر

الرياضيات
06/09/17 26515Vتوندوت

الثانوية الثأهيلية عسو إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية

باسلم

1206/09/17إقليم: تنغير 12 يوسف لعريصي
الرياضيات

06/09/17 22994Tاكنيون

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
304/09/18إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحىإقليم: زاكورة 6 طه العياشي

الرياضيات
04/09/18 25019Uالروحا

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
1002/09/09إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: زاكورة 70 اسحاق خندقي

علوم الحياة 

والرض
02/09/09 15115D)دار الكداري )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
701/03/11إقليم: تاوريرتالثانوية التاهيلية المرينيينإقليم: زاكورة 64 بوزياني عائشة

علوم الحياة 

والرض
01/03/11 24905V)تاوريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو
603/09/13إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةإقليم: زاكورة 46 م حجاجي

علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25830A)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية التقنية إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظ

الشريف الدريسيى

102/09/14إقليم: آسفي 40 م موكل
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 14001T)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية إدريس 

الول
الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورة

الخوارزمي

402/09/14عمالة: مراكش 28 منير    هشامي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوجة 20647S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
1202/09/16إقليم: الخميساتفاطمة الزهراءإقليم: زاكورة 28 توفيق الدريسي

علوم الحياة 

والرض
02/09/16 11568Yازحيليكة

1602/09/15إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيليةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 24 ام الشاكري
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 15948Jاورتزاغ

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
ثانوية سيدي يحيى بني إقليم: زاكورة

زروال العدادية

1602/09/16إقليم: تاونات 18 م نماسي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25361Rسيدي يحيى بني زروال
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سينا

الول

102/09/16إقليم: زاكورة 18 م الصديقي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 13509H)اكدز )البلدية

302/09/16إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 18 منير عكاوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 09842X)الرشيدية )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

702/09/16 18 رضوان المستعين
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 09358W)العطاوية )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
1106/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: زاكورة 12 حفيظة ايت الحاج

علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 26257Pترميكت

الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظ

الخوارزمي

202/09/15إقليم: زاكورة 6 أحمد مريمي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24779H)اكدز )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورة

عمرو

704/09/18إقليم: زاكورة 6 الصوصي عمر
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 13520Vتازارين

1004/09/18إقليم: الرشيديةابو بكر الصديقإقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى 6 م جلولي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 18475Fالسفلت

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
ثا. م الخامس للتعليم إقليم: زاكورة

الصيل

105/09/08إقليم: تارودانت 60 عبد اللطيف النصاري
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 17303G)تارودانت )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير
الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورة

الخوارزمي

1103/09/13عمالة: مكناس 46 عبد السلم الوردي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير
103/09/13إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: زاكورة 36 مصطفى العلوي

الفيزياء والكيمياء
03/09/13 11574E)تيفلت )البلدية

803/09/13إقليم: وزانالثانوية التأهيلية مقريصاتإقليم: زاكورةم.م ايت ولل 34 نور الدين بلمختار
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 25791Hمقريصات

1502/09/15إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية اكاونإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 34 يوسف دادي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 27203Tعبد  الغاية السواحل

الثانوية التأهيلية إدريس 

الول
1102/09/14إقليم: الخميساتالجاحظإقليم: زاكورة 30 عبد الغفور هبيهب

الفيزياء والكيمياء
02/09/14 11564Uأيت ميمون

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
1402/09/14إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمةإقليم: زاكورة 28 م الربعي

الفيزياء والكيمياء
02/09/15 11566Wبراشوة

602/09/15إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية 24 مصطفى بويغف
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 26257Pترميكت

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيلية

وتنان

402/09/15 24 عبد ا إمجاض
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 23965Yأورير

502/09/15إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال 24 احمد الباز
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 17468L)أولد تايمة )البلدية

عمالة مقاطعات المقدسيإقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى

عين السبع الحي 

302/09/16 18 سفيان بنحجاج
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01646N)عين السبع )المقاطعة
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
 الثانوية التأهيلية م إقليم: زاكورة

السادس

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

402/09/16 18 ابراهيم سعودي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01548G)الفداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو
1102/09/16إقليم: تازةبني فراسنإقليم: زاكورة 18 عبد الحميد حلمي

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 16676Aبني فراسن

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو
ثانوية المام الغزالي إقليم: زاكورة

التأهيلية

1602/09/16إقليم: تاونات 18 عمر بريطل
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25693Bتافرانت

الثانوية التأهيلية إدريس 

الول
الثانوية الثأهيلية م إقليم: زاكورة

الخامس

906/09/17إقليم: الرشيدية 13 فاطمة الزهراء غانيمي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 09853J)كلميمة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
الثانوية الثأهيلية م.عبد ا إقليم: زاكورة

بن حساين

106/09/17إقليم: تنغير 12 حساين اللوز
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 13518Tتغزوت نايت عطى

606/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية 12 اسماعيل عقاوي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 21895Y)تازناخت )البلدية

904/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيوإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي 6 م البصري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25254Zاملشيل

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
الثانوية الثأهيلية حماد او إقليم: زاكورة

باحدو

104/09/18إقليم: الرشيدية 6 عدال عصام
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23382Pملعب

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: زاكورة

زياد

704/09/18إقليم: ميدلت 6 م ياسين الهللي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 09856Mكرامة

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

عمرو

104/09/18إقليم: زاكورة 6 العلوي عبدا
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 13520Vتازارين

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
104/09/18إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: زاكورة 6 الشافعي كمال

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 26665Hبني زولي

الثانوية الثأهيلية معركة إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

بودنيب

1104/09/18إقليم: الرشيدية 6 زايد اوبيشو
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 09846B)بوذنيب )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
1206/04/09إقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيليةإقليم: زاكورة 68 عبد المجيد الينبعي

التربية السلمية
06/04/09إلتحاق بالزوجة 23475Rأيت بوبيدمان

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية الثأهيلية م إقليم: زاكورة

الخامس

903/09/13إقليم: الرشيدية 46 م علي اقشمار
التربية السلمية

03/09/13 09853J)كلميمة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال

لل خديجة

1203/09/13إقليم: القنيطرة 46 عبد الفتاح الخبيزي
التربية السلمية

03/09/13 25283Fلل ميمونة

607/09/05إقليم: تارودانتثأ.العرفانإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازي 44 خالد رحو
التربية السلمية

02/09/15 18582X)الكردان )البلدية

الثانوية التأهيلية إدريس 

الول
402/09/14إقليم: تارودانتثأ. م السادسإقليم: زاكورة 38 بنكا الحسان

التربية السلمية
02/09/15 17305J)تالوين )البلدية

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
1203/09/13إقليم: الخميساتمجمع الطلبةإقليم: زاكورة 36 عبد الفتاح بن ياية

التربية السلمية
03/09/13 26196Yمجمع الطلبة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

السلمية

1002/09/15إقليم: آسفي 34 ادغضور حسن
التربية السلمية

02/09/15 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الطيب إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية

الخمال

402/09/15إقليم: النواصر 34 مبارك بلعسري
التربية السلمية

02/09/15 24934B)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

المهدي الصالحي
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: زاكورة

اسماعيل

1402/09/15إقليم: آسفي 34 م ادعلي احيا
التربية السلمية

02/09/15 14009B)سبت كزولة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: زاكورةبن مهدي الجراري

وتنان

202/09/14 31 م البولني
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 05028P)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

المهدي الصالحي
عمالة: إنزكان ايت ثأ.الصفاءإقليم: زاكورة

ملول

202/09/15 27 احمد رضوان ايت وغوري
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 25586K)أيت ملول )البلدية

ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1102/09/15 26 ضامير عبد ا
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 22755Hالدراركة

ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المجد

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

105/09/08 25 عبد ا الهاري
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 22755Hالدراركة

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو
الثانوية العدادية  بن إقليم: زاكورة

العربي الحاتمي

802/09/15إقليم: ورزازات 24 عبد ا ايدالقايد
التربية السلمية

02/09/15 13517S)تازناخت )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

المهدي الصالحي
ثانوية أولد عمران إقليم: زاكورة

التأهيلية

1102/09/15إقليم: سيدي بنور 24 عبد الفتاح والحاج
التربية السلمية

02/09/15 08722Eأولد عمران

الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المجد

الجديدة

402/09/15إقليم: الحوز 34 خالد أيت قاسي
التربية البدنية

02/09/15 24049P)أيت أورير )البلدية

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: زاكورة

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

202/09/15 25 م اسليماني
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 05025L)اكادير )البلدية

 ثانوية م الدرفوفي إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

802/09/15 24 م امين اكمولن
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 19980S)اكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. القدسإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازي

باها

602/09/15 24 خالد بويفلن
التربية البدنية

02/09/15 26234Pأيت ميلك

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
إقليم: شتوكة آيت ثأ.ابن سيناإقليم: زاكورة

باها

602/09/15 24 ياسين البوزيدي
التربية البدنية

02/09/15 26538V)بيوكرة )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى

دادس

106/09/17إقليم: تنغير 22 حياة وعزيز
التربية البدنية

06/09/17 13515P)بو مالن دادس )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
الثانوية الثأهيلية الحسن 2 إقليم: زاكورة

الريصاني

606/09/17إقليم: الرشيدية 22 سارة الماس
التربية البدنية

06/09/17 09852H مولي علي الشريف

)البلدية(

الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي

الثاني

402/09/16إقليم: تيزنيت 18 مبارك إبريكن
التربية البدنية

02/09/16 22802Jأيت وافقا

الثانوية الثأهيلية زايد إقليم: زاكورةالثانوية العدادية ترناتة

اسكنتي

1006/09/17إقليم: الرشيدية 13 إلهام يوسفي  علوي
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوج 23383Rتاديغوست
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درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب
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مؤسسة التعيين
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تاريخ
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المديرية القليمية 
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

404/09/18إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحىإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي 6 م الصديقي
التربية البدنية

04/09/18 25019Uالروحا

704/09/18إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سينا 6 عبدالكريم البكاري
التربية البدنية

04/09/18 24245Cتامزموت

604/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظ 6 حميد الشكريدا
التربية البدنية

04/09/18 21895Y)تازناخت )البلدية

1104/09/18إقليم: الرشيديةابو بكر الصديقإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظ 6 عمرو والديش
التربية البدنية

04/09/18 18475Fالسفلت

الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال

الخوارزمي

304/09/18إقليم: زاكورة 6 عبد المجيد أيت عبد السلم
التربية البدنية

04/09/18 24779H)اكدز )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
904/09/18إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: زاكورة 6 مراد اقداد

التربية البدنية
04/09/18 20958Eأيت هاني

904/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيلية 6 ليليش اسماعيل
التربية البدنية

04/09/18 21895Y)تازناخت )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: زاكورة

علي الشريف

805/09/11إقليم: ميدلت 58 جمال مسعودي
المعلوميات

05/09/11 09844Z)الريش )البلدية

الثانوية الثأهيلية ابو ذر إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازي

الغفاري

105/09/11إقليم: تنغير 54 ابراهيم عسناوي
المعلوميات

03/09/13 22828Mتغزوت نايت عطى

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
الثانوية العدادية المركب إقليم: زاكورة

التربوي اغبالو

1102/09/16إقليم: الحوز 18 يونس تيشوة
المعلوميات

02/09/16 23084Rستي فاطمة

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
204/09/18إقليم: الرشيديةابو بكر الصديقإقليم: زاكورة 16 رشيدة مولي التاج

المعلوميات
04/09/18 18475Fالسفلت

الثانوية العدادية  بن إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

العربي الحاتمي

604/09/18إقليم: ورزازات 16 أنس فاري
المعلوميات

04/09/18 13517S)تازناخت )البلدية

الثانوية الثأهيلية  الشريف إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية

الدريسي

1204/09/18إقليم: تنغير 6 عبد الله بوعرفة
المعلوميات

04/09/18 09840Vاسول

306/09/01إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرة 58 المزواري سعيد
الفلسفة

02/09/16 17242R)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
307/09/09إقليم: بركانجابر بن حيانإقليم: زاكورة 56 يونس الكعيبي

الفلسفة
02/09/16 27084N)بركان )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو
701/03/11إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيليةإقليم: زاكورة 56 ايمان بوشلطة

الفلسفة
01/03/11إلتحاق بالزوج 02448K)إيموزار كندر )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
1202/09/14إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أدايإقليم: زاكورة 40 م اجريفين

الفلسفة
02/09/14 21918Yاداي

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
303/09/13إقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرةإقليم: زاكورة 36 حسناء النعماني

الفلسفة
03/09/13 26034X)زاكورة )البلدية
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م. النقط
المادة
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الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

102/09/14إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المجد 36 علي ابو علين
الفلسفة

02/09/16 24265Z)تافراوت )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير
إقليم: شتوكة آيت ثأ. العربي  البنايإقليم: زاكورة

باها

102/09/16 28 سليمان الصوصي العلوي
الفلسفة

02/09/16 05376Tسيدي وساي

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي

زياد

1602/09/16إقليم: ميدلت 18 رشيد بوزعشان
الفلسفة

02/09/16 09856Mكرامة

1602/09/16إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيوإقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية 18 كريم ادويري
الفلسفة

02/09/16 25254Zاملشيل

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيلية

الثاني

702/09/16إقليم: برشيد 18 اسماعيل اليمني
الفلسفة

02/09/16 24142R)الدروة )البلدية

إقليم: الفقيه بن  ثانوية الخوارزمي التقنيةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت

صالح

502/09/16 18 حسن ادريسي
الفلسفة

02/09/16 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

الثانوية التأهيلية البحر إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال

البيض المتوسط

1102/09/16إقليم: شفشاون 18 سعيد الصيداي
الفلسفة

02/09/16 24927Uواد ملحة

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورة

مالخامس

1202/09/16إقليم: وزان 18 الغندور نبيل
الفلسفة

02/09/16 06422Eزومي

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
302/09/16إقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيليةإقليم: زاكورة 18 نعمان الفاضيل

الفلسفة
02/09/16 24681B)بن الطيب )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازي

ملول

616/09/96 16 ايت الحاج يعيش عبد العزيز
الفلسفة

04/09/18 23791J)القليعة )البلدية

206/09/17إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 12 الحسين الحاجي
الفلسفة

06/09/17 24242Zتينزولين

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

الخطاب

106/09/17إقليم: زاكورة 12 رضوان لمين
الفلسفة

06/09/17إلتحاق بالزوجة 26035Yتامكروت

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سينا

عمرو

104/09/18إقليم: زاكورة 6 ابراهيم ابعسين
الفلسفة

04/09/18 13520Vتازارين
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09

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيلية

وتنان

102/09/09 62 احمد استيرو
اللغة العربية

20/09/11 26782K)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيلية

وتنان

102/09/15 25 فتيحة بسام
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 25820P)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

207/09/17 13 حكيمة بالحسن
اللغة العربية

07/09/17إلتحاق بالزوج 05025L)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيلية

وتنان

216/09/88 112 أحمد شويك
اللغة الفرنسية

02/09/02أقدمية 16 سنة 25820P)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل التأهيلية

وتنان

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

825/11/91 94 احمد ممسك
اللغة الفرنسية

06/09/17 05013Y)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيلية

وتنان

716/09/99 88 انيس الدوزي
اللغة الفرنسية

06/09/17 26782K)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيلية

وتنان

126/01/07 55 مونة  مرابت
اللغة الفرنسية

02/09/10إلتحاق بالزوج 25820P)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

ثانوية سيدي الحاج سعيد 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

905/09/07 36 تسمحت حسن
اللغة الفرنسية

03/09/13 22755Hالدراركة

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

 ثانوية م الدرفوفي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/14 23 رشيدة كناك
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 19980S)اكادير )البلدية

 ثانوية م الدرفوفي 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجدير التأهيلية

وتنان

416/09/91 98 حبيبة سيس
اللغة النجليزية

07/09/03أقدمية 16 سنة 25818M)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية المتنبي التأهيلية

وتنان

816/09/98 94 يونس سحنون
اللغة النجليزية

07/09/05أقدمية 12 سنة 05011W)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

101/01/10إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح 46 جلولي الحسان
اللغة النجليزية

03/09/13 03789T)أيت أورير )البلدية

ثانوية سيدي الحاج سعيد 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية المتنبي التأهيلية

وتنان

109/11/94 102 بنجبيلي احمد
الجتماعيات

04/09/02أقدمية 16 سنة 05011W)اكادير )البلدية

ثانوية ابو العباس السبتي 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال التأهيلية

وتنان

207/09/04 92 م هما
الجتماعيات

13/10/06أقدمية 12 سنة 22754G)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل التأهيلية

وتنان

ثانوية ابو العباس السبتي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

716/09/99 84 تزرين الحسين
الجتماعيات

10/10/14 21230A)اكادير )البلدية

ثانوية سيدي الحاج سعيد 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

316/09/99إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيلية 30 عبد الهادي قطفاوي
الجتماعيات

26/03/15 07704Y)بني ملل )البلدية

 ثانوية م الدرفوفي 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

ثانوية ابو العباس السبتي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

207/09/04 80 غندي ليلى
الرياضيات

06/09/09 21230A)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

 ثانوية م الدرفوفي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

205/09/07 60 حاكي حسن
الرياضيات

01/09/18 19980S)اكادير )البلدية
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عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيلية

وتنان

106/09/06 56 عمري سعد
الرياضيات

02/09/14 05029R)اكادير )البلدية

ثانوية سيدي الحاج سعيد 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيلية

وتنان

102/09/09 54 بيازيد خالد
الرياضيات

20/09/11إلتحاق بالزوجة 25820P)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية المتنبي التأهيلية

وتنان

201/01/10 52 لحسن ملل
الرياضيات

20/09/11 05011W)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيلية

وتنان

104/09/02 48 مولي المختار الغالي
الرياضيات

01/09/18 25820P)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيلية

وتنان

602/09/09 48 زكاغ علي
الرياضيات

02/09/15 05027N)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل التأهيلية

وتنان

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

802/09/10 32 م الماسي
الرياضيات

04/09/18 05013Y)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

902/09/14 32 ربيع يازغي مباشر
الرياضيات

02/09/16 05013Y)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيلية

وتنان

202/09/15 32 الهدبي جيهان
الرياضيات

02/09/16 26782K)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية بدر التأهيلية

وتنان

503/09/13 28 سليمان اوعلي
الرياضيات

02/09/16 18744Y)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

202/09/16 28 حمو بل ليلى
الرياضيات

02/09/16 05028P)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيلية

وتنان

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمداني

ملول

102/09/15 22 ايمان انفاوي
الرياضيات

04/09/18 25022X)أيت ملول )البلدية

ثانوية علي بن أبي طالب 

العدادية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيلية

وتنان

202/09/16 18 عبد ا العبادي
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 05029R)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية بدر التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال التأهيلية

وتنان

302/01/90 90 سلوى المعتصم به
علوم الحياة 

والرض
07/09/04أقدمية 12 سنة 22754G)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال التأهيلية

وتنان

207/10/03 72 ثورية ناهيم
علوم الحياة 

والرض
05/09/07أقدمية 12 سنة 22754G)اكادير )البلدية

 ثانوية م الدرفوفي 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيلية

وتنان

426/07/10 50 حنان أبزين
علوم الحياة 

والرض
20/09/11 05027N)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيلية

وتنان

305/09/08 46 بنعوم م
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25820P)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيلية

وتنان

126/07/10 44 م  الهيللي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 05027N)اكادير )البلدية

ثانوية سيدي الحاج سعيد 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيلية

وتنان

118/01/08 34 شرحبيلي الياس
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 26782K)اكادير )البلدية
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عمالة: أكادير  إدا ثانوية الكويرة العدادية

وتنان

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

401/01/10 34  زكنون عبد ا
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 05013Y)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيلية

وتنان

101/01/10 34 سفيري عبد الرحيم
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27097Cأورير

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيلية

وتنان

 ثانوية م الدرفوفي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/14 32   حنان لبيت
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 19980S)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

 الثانوية التأهيلية أحمد 

شوقي

303/09/13عمالة: سل 17 سفيان بوملح
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 20911D)العيايدة )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الدريسي التقنية

وتنان

ثانوية ابو العباس السبتي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

216/09/94 108 رشيد جوهري
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعمأقدمية 12 سنة 13/05/08 21230A)اكادير )البلدية

ثانوية ابو العباس السبتي 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الدريسي التقنية

وتنان

223/12/09 50 القسطاسي إكرام
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعم 20/10/17 05024K)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجدير التأهيلية

وتنان

104/09/02 100 سعيد الدليمي
الفيزياء والكيمياء

06/09/04أقدمية 12 سنة 25818M)اكادير )البلدية

ثانوية احمد شوقي 

العدادية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

116/09/96 80 بيتا حسن
الفيزياء والكيمياء

20/09/11 05025L)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيلية

وتنان

216/09/98 80 السمسار الحسين
الفيزياء والكيمياء

26/10/11 05029R)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن خلدون العدادية

وتنان

ثانوية احمد شوقي 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

206/09/06 74 عبد العزيز غفري
الفيزياء والكيمياء

25/02/08أقدمية 12 سنة 22756J)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيلية

وتنان

507/09/05 70 رضوان شوقي
الفيزياء والكيمياء

23/11/09 25820P)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيلية

وتنان

107/02/08 66 جبلي العربي
الفيزياء والكيمياء

26/09/11 26782K)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيلية

وتنان

501/03/11 64 حمزة امي
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 26782K)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيلية

وتنان

601/03/11 64 عبد الفتاح  بوهرير
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 25820P)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيلية

وتنان

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1005/09/07 56 يوسف ازوكاغ
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 05013Y)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيلية

وتنان

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية

130/10/01إقليم: الجديدة 110 ادريس قباصي
التربية السلمية

01/01/04أقدمية 16 سنة 18558Wسيدي اسماعيل

ثانوية سيدي الحاج سعيد 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسي

ملول

402/09/10 47 التومي رشيدة
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوج 05052R)الدشيرة الجهادية )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الدريسي التقنية

وتنان

117/09/90 120 م الناصري
التربية البدنية

16/09/98أقدمية 16 سنة 05024K)اكادير )البلدية
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ثانوية سيدي الحاج سعيد 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

607/09/05 58 م بن سي
التربية البدنية

02/09/14 05013Y)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيلية

وتنان

1002/09/09إقليم: تارودانتالثانوية التاهيلية التقنية 16 الحسين اغزيف
المعلوميات

04/09/18 26233N)تارودانت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية بدر التأهيلية

وتنان

1407/09/04إقليم: مديونةالطلس 88 مصطفئ العباس
الفلسفة

02/09/10 25577A)مديونة )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطين

أصيل

202/09/10 52 عبد الحق بليمة
الفلسفة

23/10/11 26578N)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيلية

وتنان

إقليم: شتوكة آيت ثأ.ابن سينا

باها

103/09/13 26 البتول رزاق
الفلسفة

04/09/18إلتحاق بالزوج 26538V)بيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

ملول

604/09/18 10 فوزية الخطاب
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 23791J)القليعة )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الجامعيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الجولن

أصيل

107/09/05 78 انفلوس السعدية
اللغة الفرنسية

02/09/09 26118N)طنجة المدينة )المقاطعة

ثانوية عمرو بن العاص إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الجولن

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

707/09/04 72 حميد الواليدي
اللغة الفرنسية

05/09/07أقدمية 12 سنة 27101G)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

ملول

107/10/03 64 الزهرة  مورادي
اللغة الفرنسية

02/09/10 05111E)انزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

وتنان

901/01/10 62 بوالزين رقية
اللغة الفرنسية

03/09/13 05028P)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. إبن زهر

ملول

407/09/09 62 تخزانت م
اللغة الفرنسية

21/09/11 05112F)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المرابطين

ملول

101/01/10 54 لويزي حسناء
اللغة الفرنسية

03/09/13 05052R)الدشيرة الجهادية )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

باها

105/09/11 50 الركوب ابراهيم
اللغة الفرنسية

02/09/13 24253Lسيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

وتنان

903/09/13 46 االغازي نزهة
اللغة الفرنسية

03/09/13 05028P)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

ملول

402/09/09 42 أسماء كوساكا
اللغة الفرنسية

04/09/18 05111E)انزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيب

وتنان

201/03/11 34 سلوى بابو
اللغة الفرنسية

02/09/15 23965Yأورير

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زيادإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المرابطين

ملول

102/09/09 30 م كيمرو
اللغة الفرنسية

04/09/18 23385Tاولد دحو

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الجولنإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

باها

103/09/13 28 عماد الزاهري
اللغة الفرنسية

02/09/16 05375S)بيوكرة )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

ملول

402/09/16 28  الصوالح زهرة
اللغة الفرنسية

02/09/16 23791J)القليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الجولن

وتنان

502/09/14 22 حمامة الحسين
اللغة الفرنسية

06/09/17 27097Cأورير

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الجولن

الساقية الحمراء

102/09/15إقليم: السمارة 22 م اللحياني
اللغة الفرنسية

06/09/17 10419Z)السمارة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجدير التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

وتنان

202/09/16 19 عائشة ادريسي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 25818M)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية بدر التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

وتنان

301/01/17 19 مريم الراهي
اللغة الفرنسية

01/01/17إلتحاق بالزوج 18744Y)اكادير )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

503/09/13 18 جواد الحدجي
اللغة الفرنسية

02/09/16 25891Sتمسية

102/09/16عمالة: الرباطمدارس م الخامسإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل 18 ليلى بن دياب
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 01133F)حسان )المقاطعة

ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

201/01/17 18 سهام السافير
اللغة الفرنسية

01/01/17إلتحاق بالزوج 22755Hالدراركة

إقليم: شتوكة آيت ثأ.ابن سيناإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس

باها

101/01/17 18 العضيض كريمة
اللغة الفرنسية

01/01/17 26538V)بيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. إمي مقورن

باها

102/09/15 16 حسن زيزي
اللغة الفرنسية

04/09/18 25412W)بيوكرة )البلدية

402/09/16إقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيديإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيب 16 الرمزي امين
اللغة الفرنسية

04/09/18 17299C)تارودانت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرينيينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيب

باها

105/09/11 12 العربي اعكونا
اللغة الفرنسية

06/09/17 27178Rامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الجولنإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

باها

501/01/17 10 عبد الرحمان حيلت
اللغة الفرنسية

04/09/18 05375S)بيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الجولنإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. خميس إداوكنظيف

باها

201/01/17 6 عزالدين اشطوح
اللغة الفرنسية

04/09/18 05375S)بيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. خميس إداوكنظيف

باها

927/09/18 6 م بهوش
اللغة الفرنسية

27/09/18 25412W)بيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرينيينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس

باها

105/09/11 50 رشيد ايت امعيز
اللغة النجليزية

02/09/13 27178Rامي مقورن

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المرابطين

ملول

502/09/10 44 الوطاسي عبد الحليم
اللغة النجليزية

02/09/15 05115J)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الجولنإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

باها

703/09/13 34 عبدا لبيب
اللغة النجليزية

02/09/16 05375S)بيوكرة )البلدية
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ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

502/09/14 32 شويلي عبدالمجيد
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 05013Y)اكادير )البلدية

ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيب

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/15 13 حسن بوعدي
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 22755Hالدراركة

ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/09 60 فاضمة اغو
الجتماعيات

02/09/09 22755Hالدراركة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرينيينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المرابطين

باها

216/09/86 46  إبراهيم بن دريس
الجتماعيات

02/09/16 27178Rامي مقورن

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس

وتنان

101/03/11 40 حفيظ افرياض
الجتماعيات

02/09/14 27103J)اكادير )البلدية

702/09/15عمالة: الرباطمدارس م الخامسإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها 34 لعسري سهام
الجتماعيات

02/09/15 01133F)حسان )المقاطعة

103/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيب 28 عبد الرحمان لزهري
الجتماعيات

02/09/16 25244N)المنارة )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس

ملول

1004/09/12 26 هشام حسون
الجتماعيات

02/09/16 25997G)القليعة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

صالح

402/09/15إقليم: زاكورة 22 سفيان الدفالي
الجتماعيات

نعم 04/09/18 13519Uتاكونيت

الثانوية التأهيلية واد إقليم: شتوكة آيت باهاثإ. إمي مقورن

المخازن

316/09/03عمالة: مكناس 58 بوتسكاوين لحسن
الرياضيات

06/09/17 22646P)ويسلن )البلدية

ثانوية ابو العباس السبتي إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. إبن زهر

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

502/09/09 36 حسيني م
الرياضيات

02/09/15 21230A)اكادير )البلدية

105/09/11إقليم: طاطاثانوية م السادس التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء 36 ابراهيم اكلمون
الرياضيات

06/09/17 25538H)طاطا )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ.ابن سيناإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

باها

102/09/14 31 محسن افقير
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26538V)بيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيب

ملول

101/03/11 30 رشيد المنصوري
الرياضيات

02/09/14 20002R)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

ملول

302/09/14 30 امرير حسن
الرياضيات

02/09/14 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المرابطين

وتنان

1005/09/08 28 بوحماد جامع
الرياضيات

02/09/16 05028P)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

ملول

401/01/17 28 الخياري سلوى
الرياضيات

01/01/17 05112F)انزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ.ابن سيناإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

باها

301/01/17 28 يوسف الرزكة
الرياضيات

01/01/17 26538V)بيوكرة )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

ملول

102/09/14 26 كوريزيم ياسين
الرياضيات

02/09/16 20002R)أيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الجولن

وتنان

402/09/15 26 نور الدين العزي
الرياضيات

06/09/17 26780Hالدراركة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ.ابن سينا

وتنان

402/09/15 26 عائشة الزاكي
الرياضيات

06/09/17 26780Hالدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء

ملول

202/09/14 22 رشيد أيت الصغير
الرياضيات

02/09/16 05111E)انزكان )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

102/09/15 22 عبد الرحمان ازناك
الرياضيات

04/09/18 25891Sتمسية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

باها

701/01/17 18 الحمدي عصام
الرياضيات

01/01/17 24253Lسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالكإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

ملول

701/01/17 18 عبد الرحيم بناصر
الرياضيات

01/01/17 26356X)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

باها

301/01/17 18 شريف رشيد
الرياضيات

01/01/17 25270Sواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس

باها

301/01/17 18 مجلن م
الرياضيات

01/01/17 25412W)بيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. إبن زهرإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس

باها

101/01/17 18 كحمو احمد
الرياضيات

01/01/17 21200Tبلفاع

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس

باها

101/01/17 18 ابدرار م
الرياضيات

01/01/17 25270Sواد الصفا

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجدير التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. العربي  البناي

وتنان

220/01/17 18 سارة زلماظ
الرياضيات

20/01/17إلتحاق بالزوج 25818M)اكادير )البلدية

102/09/15إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع 16 عبد الحفيظ اسبيرو
الرياضيات

04/09/18 17300D)أولد تايمة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين

وتنان

106/09/17 13 يامنة مرزوك
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 26782K)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين

وتنان

402/09/14 12 الحسين اقزدام
الرياضيات

06/09/17 23965Yأورير

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

ملول

702/09/15 6 عبد ا ابنون
الرياضيات

04/09/18 23791J)القليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. آيت باهاإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. خميس إداوكنظيف

باها

101/10/18 6 حمزة بوناصر
الرياضيات

01/10/18 23874Z)أيت باها )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

وتنان

202/09/09 70 ايت حساين سعيد
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 25077G)اكادير )البلدية

263



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 ثانوية م الدرفوفي إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

402/09/09 70 شكور رضوان
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 19980S)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

تاشفين

701/01/10عمالة: مراكش 70 ايت سليمان مولي ادريس
علوم الحياة 

والرض
01/01/10 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

ملول

101/01/10 66 أخراز هدى
علوم الحياة 

والرض
17/09/11 05115J)أيت ملول )البلدية

1105/10/11إقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس 58 نعيمة الحرفي
علوم الحياة 

والرض
05/10/11 24288Zتيزي نيسلي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. إبن زهر

وتنان

102/09/09 50 حنان أسحنون
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 26782K)اكادير )البلدية

326/07/10إقليم: العيونالثانوية التأهيلية معارك تكلإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء 40 أحمد ظلع
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 25333K)العيون )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المرابطين

وتنان

126/07/10 38 سعيد خنيفير
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 26780Hالدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

ملول

918/09/13 34 شروق جماد
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 05102V)انزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس

وتنان

102/09/15 34 بيكياون عبداللطيف
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 26780Hالدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

ملول

1102/09/15 16 وعباش ابراهيم
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23791J)القليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

وتنان

204/09/18 16 فاطمة امرهون
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23965Yأورير

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

باها

304/09/18 6 المهدي مزوغ
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26241Xأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء

باها

606/09/00 90 تهامي وارغن
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/15 21199Sأيت عميرة

103/09/13إقليم: تارودانتالثانوية التاهيلية التقنيةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها 26 اورشيح فاطمة
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعم 04/09/18 26233N)تارودانت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية بدر التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. إبن زهر

وتنان

306/09/06 80 أحمد أبو الحسان
الفيزياء والكيمياء

15/10/10 18744Y)اكادير )البلدية

عمالة: الصخيرات ابن رشدإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. العربي  البناي

 - تمارة

901/03/11 64 م احريطة
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 01392M)تمارة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

ملول

101/03/11 40 الطالب  سعيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 23790H)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين

ملول

101/03/11 40 عبد الرحيم العسري
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 20002R)أيت ملول )البلدية
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102/09/14عمالة: الميةالعالياإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها 30 يسين سومية
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 01912C)المية )البلدية

802/09/15إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي 30 نعيمة العدراوي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 08053C)أوطاط الحاج )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

ملول

401/03/11 28 عبد العزيز فاضل
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 05115J)أيت ملول )البلدية

701/01/17إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها 18 الحمري عبد الغني
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 17468L)أولد تايمة )البلدية

ثانوية أولد عمران إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

التأهيلية

401/01/17إقليم: سيدي بنور 18 عبد الغاني الحوري
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 08722Eأولد عمران

406/09/17إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين 12 عبد الرحمان احموش
الفيزياء والكيمياء

نعم 06/09/17 17248Xبونعمان

201/01/02إقليم: تارودانتثأ.المجدإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء 69 ابراهيم   أخساي
التربية السلمية

05/09/08إلتحاق بالزوجة 17296Zالكدية البيضاء

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

وتنان

602/09/14 28 عبد العزيز فاكر
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26780Hالدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالكإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيب

ملول

302/09/14 40 م بلقاس
التربية البدنية

02/09/14 26356X)أيت ملول )البلدية

ثانوية عمرو بن العاص إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المرابطين

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/14 40 حسن حما
التربية البدنية

02/09/14 27101G)اكادير )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: شتوكة آيت باهاثأ.ابن سينا

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

216/09/97 34 مصطفى أبوالطيب
التربية البدنية

02/09/15 25891Sتمسية

306/09/06إقليم: العيونالثانوية التأهيلية المصلىإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي 34 بوطريق ابراهيم
التربية البدنية

02/09/15 06474L)العيون )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الجولن

الصيل

202/09/15إقليم: تارودانت 34 يوسف أيت وعراب
التربية البدنية

نعم 02/09/15 17303G)تارودانت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثأ.ابن سينا

باها

602/09/14 28 ياسين بوحسن
التربية البدنية

06/09/17 24253Lسيدي بيبي

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

المومن الموحدي

عمالة: طنجة - 

أصيل

602/09/14 26 ياسين بوغابة
التربية البدنية

02/09/16 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن ماجة التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

وتنان

302/09/15 17 م  أمين  بوسوك
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 21229Z)اكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرينيينإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. خميس إداوكنظيف

باها

602/09/14 6 عبد ا العسري
التربية البدنية

04/09/18 27178Rامي مقورن

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

وتنان

502/09/15 6 اقديم أحمد
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 22754G)اكادير )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

ملول

602/09/15 24 بسيمة كونبي
المعلوميات

02/09/15إلتحاق بالزوج 05052R)الدشيرة الجهادية )البلدية

105/09/11إقليم: الخميساتعبد ا كنونإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المرابطين 48 شريف بابا
الفلسفة

05/09/11 11571B)الخميسات )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين

ملول

103/09/13 36 م اجكيني
الفلسفة

03/09/13 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

ثانوية عمر بن الخطاب إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

107/09/04 34 المصطفى عنبي
الفلسفة

23/10/15 07712Gبرادية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيامإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. إبن زهر

ملول

602/09/14 32 حسن الفجح
الفلسفة

02/09/16 05114H)الدشيرة الجهادية )البلدية

الثانوية التأهيلية المير إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. العربي  البناي

مولي رشيد

302/09/14إقليم: السمارة 27 عبد السلم صطيلي
الفلسفة

02/09/16إلتحاق بالزوجة 10418Y)السمارة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

باها

206/09/17 13 بشرى   بومالك
الفلسفة

06/09/17إلتحاق بالزوج 25412W)بيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

باها

601/01/17 10 حسن أشرواو
الفلسفة

04/09/18 25270Sواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية

1201/01/07إقليم: صفرو 64 الفهيم عائشة
اللغة العربية

10/09/13 02450M)رباط الخير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيلية

وتنان

201/01/17 21 مارية المكروشي
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوج 05027N)اكادير )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل التأهيلية

وتنان

402/09/15 17 المرتقي فتيحة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25077G)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياط

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

316/09/97 90 فاطمة المتوضيع
اللغة الفرنسية

07/09/05أقدمية 12 سنة 19134X)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفة

ملول

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

316/09/98 86 طارق حمدان
اللغة الفرنسية

25/09/09 05013Y)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجد

ملول

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

416/09/97 84 فاطمة أحربر
اللغة الفرنسية

02/09/09 05013Y)اكادير )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل التأهيلية

وتنان

807/09/04 76 حسيني عبد ا
اللغة الفرنسية

05/09/08 25077G)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زياد

ملول

ثانوية ابو العباس السبتي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

702/02/09 76 لعوينا مينة
اللغة الفرنسية

02/02/09 21230A)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل التأهيلية

وتنان

706/04/09 76 احمد لمرابط
اللغة الفرنسية

02/09/14 25077G)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

ثانوية ابو العباس السبتي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

316/09/91 74 الفاطمي الشتيوي
اللغة الفرنسية

02/09/09 21230A)اكادير )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زياد

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

601/01/10 70 ابن المواز السليماني الحسني 

امال

اللغة الفرنسية
01/01/10 05028P)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالك

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

107/09/04 64 كريم بوحسوس
اللغة الفرنسية

05/09/13 19134X)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجد

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيلية

ملول

102/09/09 62 سميرة فاخوري
اللغة الفرنسية

02/09/09إلتحاق بالزوج 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقالي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمد

ملول

416/09/92 54 بن داود الطيب
اللغة الفرنسية

15/09/15 05104X)انزكان )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

101/01/10 45 ادالقاضي امينة
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 19134X)أيت ملول )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالك

ملول

201/01/10 44 أوبلق مليكة
اللغة الفرنسية

03/09/13 26356X)أيت ملول )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفة

ملول

102/09/10 40 حسن حيا
اللغة الفرنسية

02/09/16 20002R)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال التأهيلية

وتنان

203/09/13 18 إلياس درغام
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 22754G)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الصفاء

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيلية

وتنان

116/09/98 98 الحسن فتحي
اللغة النجليزية

22/09/05أقدمية 12 سنة 26782K)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيلية

ملول

416/09/97 90 عبد الكريم بنلعيوني
اللغة النجليزية

02/09/09 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيلية

وتنان

614/09/01 90 سميرة عطوف
اللغة النجليزية

07/09/05أقدمية 12 سنة 26782K)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقالي

ملول

 ثانوية م الدرفوفي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

714/09/04 90 قاسمي هند
اللغة النجليزية

14/09/04أقدمية 12 سنة 19980S)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال التأهيلية

وتنان

507/09/04 43 زمان حفيظة
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 22754G)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الصفاء

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

102/09/10 42 يوسف الوداني
اللغة النجليزية

03/09/13 23791J)القليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زياد

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيلية

وتنان

303/09/13 39 ليلى العيادي
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25820P)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيام

ملول

الثانوية التأهيلية عبد ا 

ابراهيم

306/09/06عمالة: مراكش 74 رشيد موديب
الجتماعيات

22/09/08 23829A)المنارة )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجد

ملول

ثانوية عمرو بن العاص 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

115/08/92 100 ايدير حمودو
الرياضيات

07/09/05أقدمية 12 سنة 27101G)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياط

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجدير التأهيلية

وتنان

107/09/05 78 صبرو مسعود
الرياضيات

02/09/09 25818M)اكادير )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيلية

وتنان

116/09/94 74 الجزولي مصطفى
الرياضيات

03/09/13 05027N)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياط

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجدير التأهيلية

وتنان

106/09/06 72 م   بلمين
الرياضيات

19/10/11 25818M)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجد

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيلية

وتنان

205/09/08 64 عبد اللطيف الحميري
الرياضيات

02/09/11 05029R)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقالي

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال التأهيلية

وتنان

201/01/10 60 اكمي سميره
الرياضيات

01/01/10 22754G)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقالي

ملول

405/09/08 54 جواد بولكيد
الرياضيات

05/09/11 05115J)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفة

ملول

101/01/10 54 بوفكران الحسن
الرياضيات

03/09/13 20002R)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبي

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية بدر التأهيلية

وتنان

301/01/10 54 نور الدين زروال
الرياضيات

04/09/13 18744Y)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

307/09/05 52 محسين اعمارة
الرياضيات

03/09/13 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياط

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية بدر التأهيلية

وتنان

416/09/99 46 المنصوري م
الرياضيات

02/09/16 18744Y)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقالي

ملول

302/09/09 46 م شكيري
الرياضيات

02/09/15 05115J)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيلية

وتنان

516/09/98 44 كمال عشيري
الرياضيات

02/09/16 05027N)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياط

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيلية

وتنان

505/09/08 44 عدنان عبد الرحيم
الرياضيات

02/09/16 05027N)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

 ثانوية م الدرفوفي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

101/01/10 44 دافع زايد
الرياضيات

03/09/13 19980S)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياط

ملول

106/09/06 43 العبدي عيسى
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 05112F)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسين

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية بدر التأهيلية

وتنان

307/01/08 40 خالد  ايدوش
الرياضيات

02/09/15 18744Y)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيلية

وتنان

229/08/14 40 أسماء والباز
الرياضيات

02/09/14 26780Hالدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

ثانوية ابو العباس السبتي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/14 40 عادل بناجي
الرياضيات

02/09/14 21230A)اكادير )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

102/09/14 32 ماما  رشيد
الرياضيات

02/09/16 19134X)أيت ملول )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيلية

وتنان

302/09/14 30 م بويزكارن
الرياضيات

02/09/14 26782K)اكادير )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

102/09/14 30 هشام بوحشوش
الرياضيات

06/09/17 19134X)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمداني

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

502/09/14 28 عبد الصادق زكرياء
الرياضيات

02/09/16 19134X)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالك

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقالي

ملول

1005/09/08 26 رشيد الشافقي
الرياضيات

04/09/18 05115J)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيلية

وتنان

102/09/14 24 الزروالي غسان
الرياضيات

01/09/18 27103J)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيام

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن ماجة التأهيلية

وتنان

116/09/85 130 بوشاطر عبدالعزيز
علوم الحياة 

والرض
16/09/95أقدمية 16 سنة 21229Z)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيام

ملول

220/11/00 90 الزهمو محجوبة
علوم الحياة 

والرض
07/09/05أقدمية 12 سنة 05114H)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالك

ملول

110/09/01 78 امال عبد الناصر
علوم الحياة 

والرض
02/09/18أقدمية 12 سنة 26356X)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيلية

وتنان

115/02/07 77 الصنهاجي ابتسام
علوم الحياة 

والرض
11/09/07إلتحاق بالزوج 05029R)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

الثانوية التأهيلية م 

المكناسي

120/02/08عمالة: مكناس 62 مورادي عبد الحليم
علوم الحياة 

والرض
10/12/10إلتحاق بالزوجة 04092X)مكناس )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيلية

وتنان

605/09/07 58 م بن القايد
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 05027N)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيلية

وتنان

106/04/09 54 رشيد حمداوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 26782K)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمد

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيلية

وتنان

106/04/09 54 رميش عزيز
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 05027N)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

602/09/10 44 عبد السلم كلمة
علوم الحياة 

والرض
11/09/15 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

الثانوية التأهيلية الثانوية 

الجديدة

102/09/09إقليم: الحوز 40 مينة  ابيضار
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 24049P)أيت أورير )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيلية

وتنان

503/09/13 38 هاجر ازام
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 26782K)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالك

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيلية

وتنان

101/03/11 34 الوزاني يونس
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25820P)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقالي

ملول

116/09/98إقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبي 114 يوسف ايت البريمي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18أقدمية 16 سنة 23771Mاحمر  لكللشة
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عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسين

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الدريسي التقنية

وتنان

116/09/93 106 عبد الحكيم تمورط
الفيزياء والكيمياء

10/09/01أقدمية 16 سنة 05024K)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقالي

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية بدر التأهيلية

وتنان

207/09/04 88 الخوخي حسن
الفيزياء والكيمياء

13/09/08 18744Y)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

102/01/08 80 الحسن زنطل
الفيزياء والكيمياء

23/09/08 25997G)القليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمداني

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن ماجة التأهيلية

وتنان

107/09/05 76 عزى حسن
الفيزياء والكيمياء

19/09/16 21229Z)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفة

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيلية

وتنان

306/09/06 72 عبد ا دبيك
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 05027N)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

701/01/10عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الزرقطوني 62 الفروجي امين
الفيزياء والكيمياء

22/09/11 02647B)المنارة )المقاطعة

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

102/09/10عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكندي 48 محسين بوسهل
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 26772Z)ويسلن )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياط

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجدير التأهيلية

وتنان

101/03/11 42 م الزماني
الفيزياء والكيمياء

16/09/15إلتحاق بالزوجة 25818M)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجد

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيلية

ملول

102/09/10 37 فاضمة أنير
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمد

ملول

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

203/09/13 34 رشيد العبيدي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25891Sتمسية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

102/09/14 31 سكينة لزرق
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 19134X)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

301/01/10 28 الكرضاوي انوار
الفيزياء والكيمياء

06/09/15 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقالي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيلية

ملول

216/09/92 112 زهير عبد الرزاق
التربية السلمية

04/09/02أقدمية 16 سنة 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الصفاء

ملول

802/01/07عمالة: فاسالهاشمي الفيللي 68 الطالب ادريس
التربية السلمية

05/09/09إلتحاق بالزوجة 26813U)زواغة )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقالي

ملول

202/09/10 43 م البدري العلمي
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 05115J)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيلية

وتنان

806/09/06 13 حفيظة ميران
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25820P)اكادير )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

203/09/13 46  بلخيري إدريس
التربية البدنية

03/09/13 19134X)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زياد

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيلية

وتنان

102/09/14 30 فدوى عزام
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوج 05027N)اكادير )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفة

ملول

107/09/04 76 الفــــــــــحصي رشـــيد
الفلسفة

21/09/08 20002R)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجد

ملول

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصور

 - تمارة

811/09/00 62 الحسني سيدي م
الفلسفة

04/09/18 25467F)الهرهورة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجد

ملول

502/09/14 30 فائز ليلة
الفلسفة

02/09/14 23790H)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيام

ملول

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

202/09/15 26 عمر العكير
الفلسفة

06/09/17 05013Y)اكادير )البلدية

1103/09/13إقليم: الرشيديةابو بكر الصديقإقليم: تارودانتثأ.العرفان 46 بدر ازروال
اللغة العربية

03/09/13 18475Fالسفلت

903/09/13إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الرودانيإقليم: تارودانتثأ.الرك 46 عبد المالك حسنيوي
اللغة العربية

03/09/13 17298B)تارودانت )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم 

الصيل
عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيليةإقليم: تارودانت

وتنان

102/09/14 29 حسناء ربيعي
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 05029R)اكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرينيينإقليم: تارودانتثأ.الرك

باها

801/01/17 28 رشيد أيت الولي
اللغة العربية

01/01/17 27178Rامي مقورن

706/09/17إقليم: تارودانتثأ.العرفانإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا 22 فاضمة ناصر
اللغة العربية

نعم 06/09/17 18582X)الكردان )البلدية

201/01/17إقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبيإقليم: تارودانتثأ.الرازي 18 م صوضان
اللغة العربية

01/01/17 23771Mاحمر  لكللشة

306/09/17إقليم: تارودانتثأ.الرازيإقليم: تارودانتثأ.الرك 12 م لغزال
اللغة العربية

06/09/17 21258Fارزان

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

الصيل

206/09/17إقليم: تارودانت 12 ايت بادو اسماعيل
اللغة العربية

06/09/17 17303G)تارودانت )البلدية

502/09/15إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: تارودانتثأ.العرفان 6 الحسين أزاوو
اللغة العربية

نعم 04/09/18 23774R)أيت ايعزة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. م السادس

وتنان

204/09/18 6 أيت عبد القادر فاطمة الزهراء
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26780Hالدراركة

ثا. م الخامس للتعليم 

الصيل
عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجدير التأهيليةإقليم: تارودانت

وتنان

116/09/92 152 حسن الخنفوفي
اللغة الفرنسية

16/09/92أقدمية 16 سنة 25818M)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا

ملول

208/10/03 102 زهرة بن حمو
اللغة الفرنسية

07/09/05أقدمية 12 سنة 05115J)أيت ملول )البلدية

906/09/06إقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 76 بولحية لوبنى
اللغة الفرنسية

06/09/09 04234B)عين تاوجطات )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

ملول

102/09/09 70 سعدية حاجي
اللغة الفرنسية

02/09/09 23790H)أيت ملول )البلدية
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ثانوية عمرو بن العاص إقليم: تارودانتثأ.المجد

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

106/09/01 60 جمال  العلوي
اللغة الفرنسية

02/09/14 27101G)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيدي

وتنان

505/09/11 58 رحمة بوتكجوفت
اللغة الفرنسية

05/09/11 27103J)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. النهضة

وتنان

106/09/01 46 بشرى سلوان
اللغة الفرنسية

02/09/16 26780Hالدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زيادإقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيلية

ملول

103/09/13 40 متكي حياة
اللغة الفرنسية

02/09/16 23385Tاولد دحو

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتثأ.الشابي

الصيل

202/09/14إقليم: تارودانت 30 عالمي مرحوم
اللغة الفرنسية

02/09/14 17303G)تارودانت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: تارودانتثأ.العرفان

ملول

401/01/17 28 سارة العسري
اللغة الفرنسية

19/01/17 23790H)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: تارودانتثأ.الرازي

ملول

601/01/17 28 عادل فاضلي
اللغة الفرنسية

01/01/17 05115J)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالكإقليم: تارودانتثأ.العرفان

ملول

301/01/17 28 مريم منصور
اللغة الفرنسية

01/01/17 26356X)أيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. مولي يوسف

وتنان

630/01/17 28 حنان بدروي
اللغة الفرنسية

30/01/17 27097Cأورير

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى

ملول

430/01/17 28 يامنة حنبلي
اللغة الفرنسية

30/01/17 23790H)أيت ملول )البلدية

101/01/10إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 26 ناصري م
اللغة الفرنسية

02/09/16 17468L)أولد تايمة )البلدية

430/01/17إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركانإقليم: تارودانتثأ.الشابي 26 جمعة كربيش
اللغة الفرنسية

06/09/17 26036Z)تزنيت )البلدية

530/01/17إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركانإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 26 لبنى متقي
اللغة الفرنسية

06/09/17 26036Z)تزنيت )البلدية

302/09/15إقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيديإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 24 بهيجة ايت بعيا
اللغة الفرنسية

02/09/15 17299C)تارودانت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

ملول

402/09/15 22 الخنساء البيض
اللغة الفرنسية

04/09/18 23791J)القليعة )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: تارودانتثأ. م السادس 22 حمدة اشرف
اللغة الفرنسية

06/09/17 17291Uلكفيفات

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

706/09/17 22 كيالي حنان
اللغة الفرنسية

06/09/17 25891Sتمسية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: تارودانتثأ.الرازي

باها

206/09/17 22 حفيظة اصواب
اللغة الفرنسية

06/09/17 25270Sواد الصفا
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عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى

وتنان

202/09/16 20 الغطاس سارة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 05027N)اكادير )البلدية

101/01/17إقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. أولوز 18 ياسين أنيش
اللغة الفرنسية

01/01/17 25867R)أولد تايمة )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: تارودانتثأ.الداخلة

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

202/09/15 16 افقير الحسين
اللغة الفرنسية

04/09/18 25891Sتمسية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المويينإقليم: تارودانتثأ.المعرفة

باها

704/09/18 16 ايت موح سناء
اللغة الفرنسية

04/09/18 26050Pانشادن

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: تارودانتثأ. م السادس

وتنان

1104/09/18 16 بلقاضي سارة
اللغة الفرنسية

04/09/18 05023Jتامري

104/09/18إقليم: تارودانتثأ. مولي يوسفإقليم: تارودانتثأ. أولوز 16 عمر بن علي
اللغة الفرنسية

04/09/18 21262K)أولد برحيل )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا

وتنان

106/09/17 15 مريم حمادا
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 05028P)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

وتنان

202/09/15 14 علي  الكناني
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 22754G)اكادير )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: تارودانتثإ.تينزرت 13 جامع اخدو
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 23774R)أيت ايعزة )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 12 خبان خناتة
اللغة الفرنسية

06/09/17 17294Xأولد عيسى

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: تارودانتثأ. أولوز

ملول

406/09/17 12 حورية بوهو
اللغة الفرنسية

06/09/17 25997G)القليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. العربي  البنايإقليم: تارودانتثأ. م السادس

باها

206/09/17 12 بوهدي رشيد
اللغة الفرنسية

06/09/17 05376Tسيدي وساي

إقليم: شتوكة آيت ثأ. آيت باهاإقليم: تارودانتثأ.الداخلة

باها

906/09/17 12 ميلودة ابلهاو
اللغة الفرنسية

06/09/17 23874Z)أيت باها )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: تارودانتثأ.الرك

باها

706/09/17 12 العاتي رضوان
اللغة الفرنسية

06/09/17 25412W)بيوكرة )البلدية

102/09/16إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيدي 10 حسن العسري
اللغة الفرنسية

04/09/18 17300D)أولد تايمة )البلدية

104/09/18إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 9 السعدية قداير
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 17300D)أولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: تارودانتثأ.الطبري

ملول

404/09/18 9 خديجة افرياط
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.المجد

وتنان

304/09/18 8 السعدية الوافي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25820P)اكادير )البلدية
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عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.المعرفة

وتنان

304/09/18 8 حبوش فاطمة
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26782K)اكادير )البلدية

102/09/16إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجدإقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيدي 6 ياسين الغردي
اللغة الفرنسية

04/09/18 25352Fسميمو

104/09/18إقليم: تارودانتثأ.الشابيإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 6 بن السعيدي م ياسين
اللغة الفرنسية

04/09/18 17293Wمشرع العين

404/09/18إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: تارودانتثأ.الشابي 6 حنان أيت الشامي
اللغة الفرنسية

04/09/18 17286N)تارودانت )البلدية

104/09/18إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: تارودانتثإ.تينزرت 6 مراد اوزيو
اللغة الفرنسية

04/09/18 17304H)أولد برحيل )البلدية

104/09/18إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: تارودانتثأ. م السادس 6 بنالشلح عبد العزيز
اللغة الفرنسية

04/09/18 17292Vسيدي موسى الحمري

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: تارودانتثأ.الرك

ملول

104/09/18 6 عبد الرحيم موهراك
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 23791J)القليعة )البلدية

104/09/18إقليم: تارودانتثأ. ابن ماجةإقليم: تارودانتثأ. م السادس 6 ألزات نسرين
اللغة الفرنسية

04/09/18 21261J)تالوين )البلدية

204/09/18إقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيديإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 6 الرقيق اسامة
اللغة الفرنسية

04/09/18 17299C)تارودانت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: تارودانتثأ.الطبري

ملول

401/01/10 62 سمير شاكور
اللغة النجليزية

03/09/13 05115J)أيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيليةإقليم: تارودانتالثانوية التاهيلية التقنية

وتنان

106/09/06 58 عبد الحفيظ   ايت الرامي
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 25820P)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى

وتنان

202/09/10 54 أكزار م
اللغة النجليزية

02/09/10 23965Yأورير

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: تارودانتثأ.الداخلة

ملول

1002/09/14 40 ابراهيم ارجافي ا
اللغة النجليزية

02/09/14 23791J)القليعة )البلدية

102/09/15إقليم: تارودانتثأ. مولي يوسفإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 34 مريم بلمودن
اللغة النجليزية

02/09/15 21262K)أولد برحيل )البلدية

905/09/03إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: تارودانتثأ.المجد 28 مولي رشيد بونوار
اللغة النجليزية

02/09/16 17291Uلكفيفات

101/01/10إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية ميراللفتإقليم: تارودانتثأ. مولي يوسف 28 الديوري سعيد
اللغة النجليزية

06/09/17 27066Uمير لفت

102/09/15إقليم: تارودانتثأ. ابن ماجةإقليم: تارودانتثأ. م السادس 26 عبد ا بويكزارن
اللغة النجليزية

06/09/17 21261J)تالوين )البلدية

302/09/15إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: تارودانتثأ. أولوز 24 السعيد الغازي
اللغة النجليزية

02/09/15 17292Vسيدي موسى الحمري
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102/09/15إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: تارودانتثأ.الرك 24 عبد الكريم اشويخ
اللغة النجليزية

02/09/15 17291Uلكفيفات

116/09/95إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: تارودانتثأ. النهضة 22 احسان الباز
اللغة النجليزية

نعم 06/09/17 23774R)أيت ايعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى

الثاني

202/09/09إقليم: برشيد 22 خالد طويل
اللغة النجليزية

06/09/17 24142R)الدروة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: تارودانتثأ.الطبري

باها

102/09/15 12 خديجة كعلي
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24253Lسيدي بيبي

1002/09/15إقليم: تارودانتثأ. النهضةإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا 6 عز الدين اشتوك
اللغة النجليزية

نعم 04/09/18 17302F)أولد تايمة )البلدية

502/09/10إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: تارودانتثأ.الرك 54 ووسل عزيز
الجتماعيات

02/09/10 17294Xأولد عيسى

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا

السوسي

102/09/14إقليم: كلميم 30 بوصبيع فيصل
الجتماعيات

نعم 02/09/14 25782Yافران أطلس الصغير

602/09/15إقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبيإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 13 باحيدة خديجة
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 23771Mاحمر  لكللشة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسيإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى

 - تمارة

507/09/09 70 زهير الكدار
الرياضيات

07/09/09 24607W)تمارة )البلدية

801/01/10إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. أولوز 56 شافعي زهير
الرياضيات

02/09/16 08734T)الجديدة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زيادإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

ملول

201/01/10 52 السعيد ايت سي ابويه
الرياضيات

02/09/13 23385Tاولد دحو

202/09/14إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 40 سعيد تكننت
الرياضيات

02/09/14 26257Pترميكت

102/09/15إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانتثأ. مولي يوسف 34 حليمة الرية
الرياضيات

02/09/15 17300D)أولد تايمة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. السلمإقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيدي

أنكاد

903/09/13 32 م البركاني
الرياضيات

02/09/15 04408R)وجدة )البلدية

الثانوية التاهيلية الحي إقليم: تارودانتثأ.الداخلة

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

302/09/14 30 م بنسالم
الرياضيات

02/09/14 26968M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

701/01/17إقليم: إفرانثانوية م الخامس التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. مولي يوسف 28 يوسف قسمي
الرياضيات

01/01/17 10785X)ازرو )البلدية

101/01/17إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركانإقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني 28 سميرة بوزيد
الرياضيات

01/01/17 26036Z)تزنيت )البلدية

101/01/17إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: تارودانتثأ. أولوز 28 م العافية
الرياضيات

01/01/17 05990K)القصر الكبير )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: تارودانتثأ. م السادس

ملول

102/09/15 24 معاد اكرام
الرياضيات

02/09/15 23790H)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المسيرة الخضراءإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

باها

102/09/15 24 قاسم عبد الرحيم
الرياضيات

02/09/15 05374Rماسة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.الرك

وتنان

106/09/17 22 الريحاني أيوب
الرياضيات

06/09/17 25077G)اكادير )البلدية

102/09/14إقليم: تارودانتثأ. ابن ماجةإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 22 تبرارت عبد العزيز
الرياضيات

04/09/18 21261J)تالوين )البلدية

102/09/14إقليم: تارودانت الثانوية الفلحيةإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني 22 أصرحن يونس
الرياضيات

04/09/18 17301E)أولد تايمة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني

وتنان

102/09/14 22 مولود لغفيري
الرياضيات

02/09/16 05028P)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: تارودانتثأ. م السادس

ملول

906/09/17 22 كادي اكرام
الرياضيات

06/09/17 05112F)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: تارودانتثأ. م السادس

ملول

106/09/17 22 الهبطي سهام
الرياضيات

06/09/17 23791J)القليعة )البلدية

206/09/06إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الرودانيإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 19 ازطيط هشام
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 17298B)تارودانت )البلدية

ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

202/09/15 18 الحسين أيت علي
الرياضيات

04/09/18 22755Hالدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: تارودانتثأ.الرك

ملول

801/01/17 18 صلح الدين بانكي
الرياضيات

01/01/17 23791J)القليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: تارودانتثأ.المجد

باها

201/01/17 18 قرشل لحسن
الرياضيات

01/01/17 25412W)بيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الجولنإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

باها

101/01/17 18 أزروال الحسين
الرياضيات

01/01/17 05375S)بيوكرة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

وتنان

1101/01/17 18 وخي م
الرياضيات

01/01/17 23965Yأورير

102/09/15إقليم: تارودانتثإ.تينزرتإقليم: تارودانتثأ.المجد 16 م ايتعدي
الرياضيات

04/09/18 24673Tتينزرت

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: تارودانتثأ. النهضة

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

602/09/15 16 عيسى هياب
الرياضيات

04/09/18 25891Sتمسية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: تارودانتثأ. م السادس

ملول

104/09/18 16 أشهبون رقية
الرياضيات

04/09/18 05112F)انزكان )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني 13 خديجة فرواط
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 25867R)أولد تايمة )البلدية
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606/09/17إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ.الرك 12 م محمادي
الرياضيات

06/09/17 17468L)أولد تايمة )البلدية

506/09/17إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الرودانيإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 12 هاجر كردة
الرياضيات

06/09/17 17298B)تارودانت )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيديإقليم: تارودانتثأ.الرك 12 رشيد مقريني
الرياضيات

06/09/17 17299C)تارودانت )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: تارودانتثأ.الرك 12 دوقرن عبدالرحيم
الرياضيات

06/09/17 17286N)تارودانت )البلدية

101/01/17إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: تارودانتثأ.الرازي 10 ابراهيم الديب
الرياضيات

04/09/18 17292Vسيدي موسى الحمري

102/09/15إقليم: تارودانتثأ. أولوزإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 6 نايت ابراهيم الحسين
الرياضيات

04/09/18 24080Y)أولوز )البلدية

104/09/18إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ. م السادس 6 الدبدوب جميلة
الرياضيات

04/09/18 17468L)أولد تايمة )البلدية

204/09/18إقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيديإقليم: تارودانتثأ. أولوز 6 انس الخطابي
الرياضيات

04/09/18 17299C)تارودانت )البلدية

104/09/18إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانتثأ. أولوز 6 الحبيب منتصر
الرياضيات

04/09/18 17300D)أولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: تارودانتثأ.الرازي

ملول

104/09/18 6 جميعة لكطب
الرياضيات

04/09/18 25997G)القليعة )البلدية

201/11/93إقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 122 م ابلغ
علوم الحياة 

والرض
16/09/98أقدمية 16 سنة 25867R)أولد تايمة )البلدية

328/09/94إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الرودانيإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا 82 التهامي  وتل
علوم الحياة 

والرض
05/09/07أقدمية 12 سنة 17298B)تارودانت )البلدية

802/09/09إقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. أولوز 60 عزيز العروم
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 26422Uبني عياط

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيلية

ابراهيم

701/01/10عمالة: مراكش 46 سمية الطاهري
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 23829A)المنارة )المقاطعة

ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

101/01/10 46 عمر اوالشيخ
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 22755Hالدراركة

102/09/10إقليم: تارودانتثأ. أولوزإقليم: تارودانتثإ. اولوز 46 عمر البوزكري
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 24080Y)أولوز )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية بدر التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.المجد

وتنان

102/09/14 40 المهدي انجار
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 18744Y)اكادير )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: تارودانتثأ.العرفان

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

803/09/13 34 يوسف الهللي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 05013Y)اكادير )البلدية
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102/09/15إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: تارودانتثأ.الرازي 34 كلتومة امنصار
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 23774R)أيت ايعزة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني

وتنان

102/09/14 30 البراني حفيظة
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 27103J)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. النهضة

وتنان

802/09/14 30 عماد ايت عدي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 05028P)اكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المويينإقليم: تارودانتثأ.الرك

باها

301/01/17 28 شريفة دباح
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 26050Pانشادن

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرينيينإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

باها

902/09/15 24 كيري بشرى
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 27178Rامي مقورن

الثانوية التأهيلية عودة إقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة

السعدية

102/09/16عمالة: مراكش 18 نعيمة جنا
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 02710V)مراكش المدينة )المقاطعة

101/01/17إقليم: تارودانتثأ.المجدإقليم: تارودانتثأ.الرازي 18 فاطمة مبروك
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 17296Zالكدية البيضاء

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: تارودانتثأ. م السادس

وتنان

904/09/18 16 مناصف أمال
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 05023Jتامري

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتثأ.الرك

الصيل

406/09/17إقليم: تارودانت 12 ازاوو مصطفى
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 17303G)تارودانت )البلدية

206/09/17إقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجةإقليم: تارودانتثأ.الرك 12 أزلك مصطفى
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24674Uلمهارة

206/09/17إقليم: تارودانتثأ.العرفانإقليم: تارودانتثأ.الرك 12 حليمة حميد
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 18582X)الكردان )البلدية

504/09/18إقليم: تارودانتثأ.الرازيإقليم: تارودانتثأ. أولوز 6 عبد الحكيم بن امزال
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 21258Fارزان

404/09/18إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: تارودانتثأ.الرك 6 المختار التوبي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 17292Vسيدي موسى الحمري

104/09/18إقليم: تارودانتثأ.الفضيلةإقليم: تارودانتثأ. م السادس 6 أوماست فاطمة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 14747Dتافنكولت

103/09/13إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتالثانوية التاهيلية التقنية 46 صفية المام
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعم 03/09/13 17468L)أولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. آيت باهاإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

باها

316/09/99 38 سعيد أوعيسي
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعم 04/09/18 23874Z)أيت باها )البلدية

103/10/03إقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيديإقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني 66 بوربوح رضوان
الفيزياء والكيمياء

05/09/08 17299C)تارودانت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

وتنان

126/07/10 64 نوفل أنور
الفيزياء والكيمياء

10/12/10 05029R)اكادير )البلدية
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عمالة: وجدة - ثا. لل أسماءإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

أنكاد

101/03/11 64 احمد حمدوي
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 04405M)وجدة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيدي

وتنان

202/09/10 62 رشيد رمضان
الفيزياء والكيمياء

03/09/11 22754G)اكادير )البلدية

303/09/13عمالة: الميةالثانوية التأهيلية الجولنإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 46 عبد الكريم أكروم
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01913D)المية )البلدية

عمالة مقاطعات ابن العوامإقليم: تارودانتثأ.الداخلة

عين السبع الحي 

603/09/13 46 سعاد فرج
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01659C)عين السبع )المقاطعة

ثانوية عمرو بن العاص إقليم: تارودانتثأ.المجد

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

204/09/12 44 سارة ايوسف
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 27101G)اكادير )البلدية

ثانوية عمرو بن العاص إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

805/09/07 40 الدريوش الحسن
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 27101G)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا

وتنان

901/03/11 40 المهدي اختار
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 26780Hالدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: تارودانتثأ. أولوز

ملول

702/09/10 34 الحسن أبوها
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 23790H)أيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني

وتنان

102/09/14 34 هاني أشرف
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 05028P)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.المعرفة

وتنان

102/09/15 34 إبراهيم الفهمي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 05028P)اكادير )البلدية

205/09/11إقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجةإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 30 بوسو ادريس
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 24674Uلمهارة

عمالة مقاطعات مصطفى المعانيإقليم: تارودانتثأ.الداخلة

عين السبع الحي 

301/01/17 28 الحسين اوعل
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 01652V)الحي المي )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا

ملول

701/01/17 28 زاكي م
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 05115J)أيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.الطبري

وتنان

204/09/12 26 م الحوص
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 05028P)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: تارودانتثأ. م السادس

ملول

201/09/15 24 رشيد شاطر
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25997G)القليعة )البلدية

102/09/15إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 24 النجار سعيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 17468L)أولد تايمة )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: تارودانتثأ.المعرفة

التأهيلية

102/09/15إقليم: إفران 24 مريم أزكواغ
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 10790C)ازرو )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.المعرفة

وتنان

205/09/16 18 جمال مكينة
الفيزياء والكيمياء

05/09/16 23965Yأورير
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إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا

باها

101/01/17 18 الوراث م
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوجة 25412W)بيوكرة )البلدية

401/01/17إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانتثأ. أولوز 18 ابراهيم أمحمود
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 17300D)أولد تايمة )البلدية

906/09/17إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الرودانيإقليم: تارودانتثأ.الرك 12  عصام شبار
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 17298B)تارودانت )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتثأ. أولوز

الصيل

102/09/15إقليم: تارودانت 6 ايت بوهو عبد ا
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 17303G)تارودانت )البلدية

102/09/15إقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيديإقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة 6 اصطى حسن
الفيزياء والكيمياء

03/09/18 17299C)تارودانت )البلدية

304/09/18إقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيديإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا 6 عنيبة عبد الحليم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 17299C)تارودانت )البلدية

104/09/18إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: تارودانتثأ.الطبري 6 محند القاضي
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 17292Vسيدي موسى الحمري

104/09/18إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 6 بدر دادة
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 17291Uلكفيفات

101/03/11إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: تارودانتثأ. النهضة 64 عبدالصادق الرقيبي
التربية السلمية

01/03/11 03789T)أيت أورير )البلدية

102/01/08إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: تارودانتثأ.العرفان 57 نورالدين لطيفة
التربية السلمية

20/09/11إلتحاق بالزوج 17286N)تارودانت )البلدية

201/03/11إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطينإقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة 54 عادل أصمدوني
التربية السلمية

01/03/11 25525U)جرف الملحة )البلدية

ثانوية عمرو بن العاص إقليم: تارودانتثأ. أولوز

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

802/09/10 52 عبد الرحيم أخرضيض
التربية السلمية

03/09/13 27101G)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: تارودانتثأ.المعرفة

ملول

705/09/07 46 رجاء الهمام
التربية السلمية

03/09/13 25997G)القليعة )البلدية

102/09/14إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الرودانيإقليم: تارودانتثأ.العرفان 22 الزهراء أدواب
التربية السلمية

06/09/17إلتحاق بالزوج 17298B)تارودانت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.الرازي

وتنان

801/01/17 18 خديجة أتزمورت
التربية السلمية

01/01/17إلتحاق بالزوج 05029R)اكادير )البلدية

103/09/13إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: تارودانتثأ.العرفان 46 عادل اوجيل
التربية البدنية

03/09/13 07855M)بوزنيقة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زيادإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

ملول

1002/09/14 40 خالد نصوح
التربية البدنية

02/09/14 23385Tاولد دحو

103/09/13إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ.المجد 38 عبد الحكيم فنيدي
التربية البدنية

02/09/15 17468L)أولد تايمة )البلدية
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عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.العرفان

وتنان

716/09/97 34 مبارك بوزيد
التربية البدنية

02/09/15 27103J)اكادير )البلدية

402/09/14إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ.العرفان 26 شكري ميلود
التربية البدنية

02/09/16 17468L)أولد تايمة )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم 

الصيل
إقليم: شتوكة آيت ثأ. الجولنإقليم: تارودانت

باها

202/09/15 18 سعيد موكن
التربية البدنية

نعم 04/09/18 05375S)بيوكرة )البلدية

502/09/16إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: تارودانتثأ. م السادس 18 حاتم اليزيدي
التربية البدنية

02/09/16 26258Rاغرم نوكدال

106/09/17إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 12 رودان اسامة
التربية البدنية

06/09/17 23774R)أيت ايعزة )البلدية

206/09/17إقليم: تارودانتثأ.العرفانإقليم: تارودانتثأ.الرك 12 طارق جعفر البياض
التربية البدنية

06/09/17 18582X)الكردان )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 12 نور الدين ازروال
التربية البدنية

06/09/17 23774R)أيت ايعزة )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ. مولي يوسفإقليم: تارودانتثأ. م السادس 12 المورابط يوسف
التربية البدنية

06/09/17 21262K)أولد برحيل )البلدية

204/09/18إقليم: تارودانتثأ. ابن ماجةإقليم: تارودانتثأ. م السادس 6 ناجح زكرياء
التربية البدنية

04/09/18 21261J)تالوين )البلدية

1206/09/06عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المرجعيةإقليم: تارودانتثأ.الطبري 92 عبد الوهاب دادى
المعلوميات

06/09/06أقدمية 12 سنة 21950H)مكناس )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا

وتنان

102/09/15 24 عائشة هزيمز
المعلوميات

02/09/15إلتحاق بالزوج 26780Hالدراركة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. أولوز

وتنان

706/09/17 22 يوسف اوتيل
المعلوميات

06/09/17 23965Yأورير

606/09/17إقليم: تارودانتثأ.الشابيإقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة 12 كجدامي ياسين
المعلوميات

06/09/17 17293Wمشرع العين

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

وتنان

902/09/15 34 زياد اسماعيل
الفلسفة

02/09/15 26780Hالدراركة

102/09/15إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 24 عبد ا أورير
الفلسفة

02/09/15 23774R)أيت ايعزة )البلدية

801/01/17إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانتثأ. أولوز 18 مصطفى البي
الفلسفة

01/01/17 17300D)أولد تايمة )البلدية

301/01/17إقليم: تارودانتثأ.العرفانإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 18 اركاس يوسف
الفلسفة

01/01/17 18582X)الكردان )البلدية

الثانوية التأهيلية الطيب إقليم: تارودانتثأ. م السادس

الخمال

102/09/16إقليم: النواصر 18 م بوهراوة
الفلسفة

02/09/16 24934B)دار بوعزة )البلدية
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102/09/15إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: تارودانتثأ.العرفان 16 م قاسمي
الفلسفة

06/09/17إلتحاق بالزوجة 08053C)أوطاط الحاج )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبي

ملول

605/09/03 12 عزيز الدهبي
الفلسفة

06/09/17 25997G)القليعة )البلدية

606/09/17إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: تارودانتثأ. م السادس 12 اسندال م
الفلسفة

06/09/17 17286N)تارودانت )البلدية

204/09/18إقليم: تارودانتثأ. م السادسإقليم: تارودانتثأ.الرك 6 حمزة الحنصالي
الفلسفة

04/09/18 17305J)تالوين )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: تارودانتالثانوية التاهيلية التقنية

الثاني

102/09/14عمالة: مراكش 30 ارجدال م
الفنون التطبيقية

02/09/14 02646A)جليز )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيليةإقليم: تارودانتالثانوية التاهيلية التقنية

ملول

201/01/17 18 احندوز اسماعيل
الفنون التطبيقية

01/01/17 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: الصخيرات أبي بكر الرازيإقليم: طاطاالثانوية الجديدة

 - تمارة

102/09/10 58 نور الدين الصغيري
اللغة العربية

03/09/13 25273V)الصخيرات )البلدية

الثانوية العدادية  بن إقليم: طاطاابن خلدون

العربي الحاتمي

1003/09/13إقليم: ورزازات 42 رضوان محفوظ
اللغة العربية

02/09/15 13517S)تازناخت )البلدية

102/09/15إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشدإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 34 جمال ايت منصور
اللغة العربية

02/09/15 26524E)دار بوعزة )البلدية

102/09/15إقليم: طاطاالمنصور الذهبيإقليم: طاطاالمل 24 مولي الهاشم الدريسي
اللغة العربية

02/09/15 20916J)اقا )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: طاطاالثانوية الجديدة

ا

102/09/15إقليم: سيدي افني 24 جانا خديجة
اللغة العربية

02/09/15 17252B)سيدي إفني )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: طاطاالمل

المومن

1101/01/17إقليم: ميدلت 18 عبد الحق بوطيب
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 11975Rتونفيت

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: طاطاابن خلدون

وتنان

306/09/17 12 لطيفة المخلوفي
اللغة العربية

06/09/17 05023Jتامري

1204/09/18إقليم: تارودانتثأ. م السادسإقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيلية 6 أيت بها مولود
اللغة العربية

04/09/18 17305J)تالوين )البلدية

101/01/10إقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيليةإقليم: طاطاالثانوية الجديدة 60 جلل بومسلي
اللغة الفرنسية

01/01/10 26668Lالوكوم

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

وتنان

102/09/14 30 هشام كارا
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 05027N)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

ملول

601/01/17 28 عمر بلحبيب
اللغة الفرنسية

01/01/17 05115J)أيت ملول )البلدية

401/01/17إقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيديإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 18 عبد العالي ايشو
اللغة الفرنسية

01/01/17 17299C)تارودانت )البلدية
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101/01/17إقليم: طاطاالثانوية الجديدةإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 18 م يحي طها
اللغة الفرنسية

01/01/17 16089M)طاطا )البلدية

101/01/17إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطينإقليم: طاطاالسلم 18 موراد بهنان
اللغة الفرنسية

01/01/17 25525U)جرف الملحة )البلدية

128/01/17إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: طاطاالثانوية الجديدة 16 يوسف واغزن
اللغة الفرنسية

06/09/17 17304H)أولد برحيل )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: طاطاابن خلدون

الخامس

1003/09/13إقليم: الصويرة 6 ادونيس حطابي
اللغة الفرنسية

03/10/18 10402F)الصويرة )البلدية

604/09/18إقليم: طاطاالثانوية الجديدةإقليم: طاطاالسلم 6 احمد الابرهيمي
اللغة الفرنسية

04/09/18 16089M)طاطا )البلدية

104/09/18إقليم: طاطاالمنصور الذهبيإقليم: طاطاالمسيرة 6 عبد الرحمان شاشا
اللغة الفرنسية

04/09/18 20916J)اقا )البلدية

504/09/18إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلمإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 6 خديجة شوقي
اللغة الفرنسية

04/09/18 18734Mالركادة

404/09/18إقليم: طاطاالمنصور الذهبيإقليم: طاطاثانوية م السادس التأهيلية 6 أحمد فارس
اللغة الفرنسية

04/09/18 20916J)اقا )البلدية

104/09/18إقليم: طاطاثانوية م السادس التأهيليةإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 6 سعيد حام
اللغة الفرنسية

04/09/18 25538H)طاطا )البلدية

204/09/18إقليم: طاطاالمسيرةإقليم: طاطاابن خلدون 6 لحسن اد بل
اللغة الفرنسية

04/09/18 16088Lاقا ايغان

304/09/18إقليم: طاطاالمنصور الذهبيإقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيلية 6 أسكو م
اللغة الفرنسية

04/09/18 20916J)اقا )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: طاطاالمنصور الذهبي

ادريس

602/09/15إقليم: سيدي افني 24 م السيود
اللغة النجليزية

02/09/15 21361T)سيدي إفني )البلدية

401/01/17إقليم: تارودانتثأ. م السادسإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 18 محند عشاق
اللغة النجليزية

01/01/17 17305J)تالوين )البلدية

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبيإقليم: طاطاالمل

عين الشق

801/01/17 18 رشيد أوبل
اللغة النجليزية

01/01/17 27085P)عين الشق )المقاطعة

1428/01/17إقليم: تارودانتثأ.الركإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 16 أخراز مصطفى
اللغة النجليزية

06/09/17 17297A)ايغرم )البلدية

106/09/17إقليم: طاطاالسلمإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 12 عبداللطيف بن امبارك
اللغة النجليزية

06/09/17 23983T)فم الحصن )البلدية

106/09/17إقليم: طاطاابن خلدونإقليم: طاطاالمل 12 عبد ا الصغير
اللغة النجليزية

06/09/17 20917K)فم  زكيد )البلدية

106/09/17إقليم: طاطاالملإقليم: طاطاابن خلدون 12 ليلى بوم
اللغة النجليزية

06/09/17 23441Dتيسينت
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1406/09/17إقليم: تارودانتثأ. أولوزإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 12 عز الدين بودرار
اللغة النجليزية

06/09/17 24080Y)أولوز )البلدية

206/09/17إقليم: طاطاالمنصور الذهبيإقليم: طاطاالسلم 12 حمزة نيت الحاج
اللغة النجليزية

06/09/17 20916J)اقا )البلدية

206/09/17إقليم: طاطاعلل بن عبد اإقليم: طاطاالمل 12 هاجر ايت باحو
اللغة النجليزية

06/09/17 16092R)طاطا )البلدية

104/09/18إقليم: تارودانتثأ. أولوزإقليم: طاطاعلل بن عبد ا 6 هشام بانجا
اللغة النجليزية

04/09/18 24080Y)أولوز )البلدية

1004/09/18إقليم: طاطاعلل بن عبد اإقليم: طاطاالمل 6 منير العرف
اللغة النجليزية

04/09/18 16092R)طاطا )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيامإقليم: طاطاالمسيرة

ملول

802/09/10 64 عبد ا ابدرار
الجتماعيات

02/09/10 05114H)الدشيرة الجهادية )البلدية

ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: طاطاابن خلدون

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

103/09/13 46 عبد العزيز الفريدي
الجتماعيات

03/09/13 22755Hالدراركة

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: طاطاابن الهيثم

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

703/09/13 36 يحيى الشرقي
الجتماعيات

03/09/13 25891Sتمسية

202/09/14إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: طاطاالوحدة 30 سامية ناجي
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 08736V)سيدي بنور )البلدية

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: طاطاالمنصور الذهبي

تاشفين

301/01/17عمالة: مراكش 28 م الدبلوي
الرياضيات

01/01/17 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

ثانوية علي بن أبي طالب إقليم: طاطاثانوية م السادس التأهيلية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

706/09/17 22 هجر الباقع
الرياضيات

06/09/17 23967Aالدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: طاطاابن الهيثم

ملول

306/09/17 22 فاطمة الزهراء بندير
الرياضيات

06/09/17 05112F)انزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية

وتنان

201/01/17 18 م جواد
الرياضيات

01/01/17 23965Yأورير

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

ملول

606/09/17 12 احمد ايت الحاج
الرياضيات

06/09/17 23791J)القليعة )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الرودانيإقليم: طاطاابن خلدون 12 ياسين كوكب
الرياضيات

06/09/17 17298B)تارودانت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

ملول

106/09/17 12 علي بولمان
الرياضيات

06/09/17 23791J)القليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. آيت باهاإقليم: طاطاالسلم

باها

406/09/17 12 سعيد أوهمو
الرياضيات

06/09/17 23874Z)أيت باها )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: طاطاالمسيرة

ملول

106/09/17 12 ازوض عبد الغني
الرياضيات

06/09/17 25997G)القليعة )البلدية
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عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: طاطاالمسيرة

وتنان

206/09/17 12 يوسف يزيدي
الرياضيات

06/09/17 23965Yأورير

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

ملول

1210/10/17 12 مروان اكجداد
الرياضيات

10/10/17 23791J)القليعة )البلدية

706/09/17إقليم: تارودانتثأ. النهضةإقليم: طاطاالمسيرة 12 جمال عسو
الرياضيات

06/09/17 17302F)أولد تايمة )البلدية

304/09/18إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدةإقليم: طاطاالمل 6 عمر القوايس
الرياضيات

04/09/18 24265Z)تافراوت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المسيرة الخضراءإقليم: طاطاالثانوية الجديدة

باها

804/09/18 6 سمير راحيمي
الرياضيات

04/09/18 05374Rماسة

104/09/18إقليم: طاطاابن الهيثمإقليم: طاطاالسلم 6 م التلمودي
الرياضيات

04/09/18 24678Yاديس

904/09/18إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدةإقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيلية 6 مخلي بلعيد
الرياضيات

04/09/18 24265Z)تافراوت )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: طاطاالثانوية الجديدة

عفان

203/09/13إقليم: الناضور 36 عبد النبي بنزهرة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 21553B)بني انصار )البلدية

1402/09/14إقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العداديةإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 30 شريف سعيد
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 20423Yتيلوكيت

902/09/14إقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيليةإقليم: طاطاابن الهيثم 30 عماد عيساوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 26247D)جرادة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية

وتنان

101/01/17 28 م هلل
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 26780Hالدراركة

ثانوية عمرو بن العاص إقليم: طاطاالمنصور الذهبي

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

501/01/17 18 الحسين اخراز
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 27101G)اكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. القدسإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

باها

101/01/17 18 اسماعيل رفيق
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 26234Pأيت ميلك

206/09/17إقليم: طاطاابن الهيثمإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 12 عبدالناصر ابل
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24678Yاديس

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: طاطاابن خلدون

ملول

104/09/18 6 الحسان البيض
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25997G)القليعة )البلدية

304/09/18إقليم: طاطاالمنصور الذهبيإقليم: طاطاالمل 6 ربيعة الحرزلوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 20916J)اقا )البلدية

ثانوية تاوجطات الجديدة إقليم: طاطاابن الهيثم

التأهيلية

201/03/11إقليم: الحاجب 64 أحمد العلمي
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 26552K)عين تاوجطات )البلدية

601/01/10إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: طاطاالثانوية الجديدة 60 نور الدين ضرضوري
الفيزياء والكيمياء

01/01/10 04679K)العيون سيدي ملوك )البلدية
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الثانوية التأهيلية ابو بكر إقليم: طاطاابن خلدون

الصديق

402/09/14إقليم: ورزازات 30 هشام مسعودي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 24086Eترميكت

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمدانيإقليم: طاطاالثانوية الجديدة

ملول

102/09/14 30 عكواد ياسر
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 25022X)أيت ملول )البلدية

201/01/17عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيلية 18 يونس علية
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوجة 04094Z)مكناس )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

باها

804/09/18 16 لحس اوداود
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26241Xأيت عميرة

504/09/18إقليم: تارودانتثأ. م السادسإقليم: طاطاابن خلدون 6 عبدالسلم زكموزي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 17305J)تالوين )البلدية

904/09/18إقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيليةإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 6 يوسف ابو الفضل
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26784Mتمنارت

204/09/18إقليم: تارودانتثأ. ابن ماجةإقليم: طاطاابن خلدون 6 حميد وحسنا
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 21261J)تالوين )البلدية

104/09/18إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الرودانيإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 6 عمر عابد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 17298B)تارودانت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: طاطاالثانوية الجديدة

باها

604/09/18 6 الحسين امزي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 21199Sأيت عميرة

704/09/18إقليم: تارودانتثأ.الركإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 6 يوسف بيفنزي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 17297A)ايغرم )البلدية

1701/03/11إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: طاطاعلل بن عبد ا 64 سعيد اهبوض
التربية السلمية

01/03/11 24104Zبني افتح

802/09/14إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: طاطاثانوية م السادس التأهيلية 40 حميد أمرزكان
التربية السلمية

02/09/14 17294Xأولد عيسى

الثانوية العدادية ابراهيم إقليم: طاطا  ثانوية فم  زكيد العدادية

الكوراري

1102/09/14إقليم: كلميم 40 عمار طهى
التربية السلمية

02/09/14 22871Jتكانت

الثانوية التأهيلية نورس إقليم: طاطاابن الهيثم

موكادور

103/09/13إقليم: الصويرة 36 عائشة كين
التربية السلمية

03/09/13 24830N)الصويرة )البلدية

1801/01/17إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية اكاونإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 28 عبدالسلم الطود
التربية السلمية

01/01/17 27203Tعبد  الغاية السواحل

الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: طاطاابن خلدون

الول

802/09/15إقليم: زاكورة 24 المهدي العامري
التربية السلمية

02/09/15 13509H)اكدز )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: طاطاعلل بن عبد ا

وتنان

103/09/13 46 مبارك ايت خترا
التربية البدنية

03/09/13 27097Cأورير

902/09/15إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: طاطاالمل 24 عبد الله فطيش
التربية البدنية

02/09/15 15115D)دار الكداري )البلدية

286



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: طاطاعلل بن عبد ا

وتنان

404/09/18 16 عبد الحق ايعز
التربية البدنية

04/09/18 05023Jتامري

106/09/17إقليم: طاطاعلل بن عبد اإقليم: طاطاالمل 12 رضى امزيل
التربية البدنية

06/09/17 16092R)طاطا )البلدية

206/09/17إقليم: طاطاعلل بن عبد اإقليم: طاطاالمسيرة 12 عبد ا السالمي
التربية البدنية

06/09/17 16092R)طاطا )البلدية

106/09/17إقليم: طاطاثانوية م السادس التأهيليةإقليم: طاطاابن خلدون 12 كمال حمزي
التربية البدنية

06/09/17 25538H)طاطا )البلدية

404/09/18إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: طاطاابن خلدون 6 عمر ايدجامع
التربية البدنية

04/09/18 17304H)أولد برحيل )البلدية

104/09/18إقليم: تارودانتثأ. م السادسإقليم: طاطاثانوية م السادس التأهيلية 6 عبد العزيز أفا
التربية البدنية

04/09/18 17305J)تالوين )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: طاطاالثانوية الجديدة

باها

1304/09/18 6 حلوان بلل
التربية البدنية

04/09/18 21199Sأيت عميرة

الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: طاطاالسلم

الدين اليوبي

703/09/13إقليم: تنغير 36 عليوي إلياس
المعلوميات

03/09/13 20772C)تنغير )البلدية

601/01/17إقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازيإقليم: طاطاالمل 18 سمير اسندال
المعلوميات

01/01/17 20739Sتيغمي

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: طاطاثانوية م السادس التأهيلية

ملول

804/09/18 16 حسناء الخبزي
المعلوميات

04/09/18 23791J)القليعة )البلدية

106/09/17إقليم: طاطاثانوية م السادس التأهيليةإقليم: طاطاالمسيرة 12 الهاشمي احمد
المعلوميات

06/09/17 25538H)طاطا )البلدية

506/09/17إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 12 فريد بنالشلح
المعلوميات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 17291Uلكفيفات

104/09/18إقليم: طاطاالملإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 6 خالد اوعبيد
المعلوميات

04/09/18 23441Dتيسينت

304/09/18إقليم: طاطاعلل بن عبد اإقليم: طاطاابن خلدون 6 عواطف الذهبي
المعلوميات

04/09/18 16092R)طاطا )البلدية

828/01/17إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: طاطاعلل بن عبد ا 26 عبد الصمد البازاوي
الفلسفة

06/09/17 17468L)أولد تايمة )البلدية

102/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: طاطاالثانوية الجديدة 24 اغونان طارق
الفلسفة

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26643Jسيدي عبد ا غيات

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: طاطاابن الهيثم

باها

301/01/17 18 يوسف سكايكى
الفلسفة

01/01/17 26241Xأيت عميرة

201/01/17إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 18 موراد أمسري
الفلسفة

01/01/17إلتحاق بالزوجة 08736V)سيدي بنور )البلدية
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101/01/17إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيلية 18 منير انفتاح
الفلسفة

01/01/17 08736V)سيدي بنور )البلدية

106/09/17إقليم: طاطاابن الهيثمإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 12 مبارك اوعبدو
الفلسفة

06/09/17 24678Yاديس

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
عمالة: الصخيرات المهدي المنجرةإقليم: تيزنيت

 - تمارة

603/09/13 46 حفيضي سعاد
اللغة العربية

03/09/13 26627S)عين عتيق )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: تيزنيت

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

1002/09/15 24 مطهر رقية
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 25891Sتمسية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازي

باها

501/01/17 18 خديجة الدكي
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوج 25270Sواد الصفا

الثانوية التقنية ابن سليمان إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركان

الرسموكي

121/09/87إقليم: تيزنيت 126 الحسين ابعدي
اللغة الفرنسية

04/09/03أقدمية 16 سنة 17254D)تزنيت )البلدية

الثانوية التقنية ابن سليمان إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدون

الرسموكي

101/01/10إقليم: تيزنيت 48 عصام اغنين
اللغة الفرنسية

03/09/13 17254D)تزنيت )البلدية

303/09/13إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلم 38 أسماء الديباني
اللغة الفرنسية

02/09/15 26643Jسيدي عبد ا غيات

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

ملول

201/01/17 28 فاطمة الزهراء وهبي
اللغة الفرنسية

01/01/17 23790H)أيت ملول )البلدية

الثانوية التاهيلية الحسن إقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازي

الثاني

301/01/17إقليم: تيزنيت 28 عبد الحق  الهاشمي
اللغة الفرنسية

01/01/17 17256F)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
101/01/17إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: تيزنيت 18 هاجر دريسي

اللغة الفرنسية
01/01/17إلتحاق بالزوج 17242R)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
801/01/17إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلمإقليم: تيزنيت 18 اماروش امين

اللغة الفرنسية
01/01/17 18734Mالركادة

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
102/01/17إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية ميراللفتإقليم: تيزنيت 16 سعيد أزيوال

اللغة الفرنسية
04/09/18 27066Uمير لفت

الثانوية التاهيلية م 

الجزولي
406/09/17إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: تيزنيت 12 سعاد أزرو

اللغة الفرنسية
06/09/17 17248Xبونعمان

الثانوية التاهيلية م 

الجزولي
الثانوية التاهيلية الحسن إقليم: تيزنيت

الثاني

204/09/18إقليم: تيزنيت 8 فاطمة العسري
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 17256F)تزنيت )البلدية

102/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركان 6 حافظ الجداوي
اللغة الفرنسية

04/09/18 17248Xبونعمان

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
إقليم: شتوكة آيت ثأ.ابن سيناإقليم: تيزنيت

باها

303/09/13 38 اكوس لحسن
اللغة النجليزية

02/09/15 26538V)بيوكرة )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

تابث

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

202/09/14 30 غزلن أيت بهي
اللغة النجليزية

02/09/14 23766G)سيدي مومن )المقاطعة
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601/01/17إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازي 28 م الساخي
اللغة النجليزية

01/01/17 17248Xبونعمان

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
الثانوية التأهيلية م إقليم: تيزنيت

الخامس

102/09/15إقليم: الصويرة 24 بط نادية
اللغة النجليزية

02/09/15 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: تيزنيت

الخضراء

201/01/17إقليم: تيزنيت 18 افلل سعاد
اللغة النجليزية

01/01/17إلتحاق بالزوج 17253C)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
402/09/15إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: تيزنيت 24 باراحمو لطيفة

الجتماعيات
02/09/15 25799Sأولد غانم

405/09/08عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلم 66 م  أيت بويرموين
الرياضيات

03/09/13 02650E)جليز )المقاطعة

202/09/14إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركانإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدون 40 زكرياء منصوري
الرياضيات

02/09/14 26036Z)تزنيت )البلدية

الثانوية التاهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية  م إقليم: تيزنيت

الخامس

402/09/10عمالة: مراكش 38 م مركي
الرياضيات

02/09/14 02707S)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركان

ثابت

307/09/05عمالة: مراكش 34 افقير م
الرياضيات

02/09/15 02708T)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: تيزنيت

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/14 30 كموسى دريس
الرياضيات

02/09/14 22755Hالدراركة

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركان

العربي

102/09/15إقليم: برشيد 24 اسامة الطيب
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 24785P)حد السوالم )البلدية

الثانوية التأهيلية المسيرة 

الخضراء
عمالة: الصخيرات المعطي بوعبيدإقليم: تيزنيت

 - تمارة

102/09/14 22 حمزة ازنزار
الرياضيات

02/09/16 24605U)تمارة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

وتنان

306/09/17 22 سارة عزالدين
الرياضيات

06/09/17 05023Jتامري

إقليم: شتوكة آيت ثأ.ابن سيناإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

باها

101/01/17 18 م كروم
الرياضيات

01/01/17 26538V)بيوكرة )البلدية

901/01/17إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازي 18 فاطمة ازيليك
الرياضيات

01/01/17 17248Xبونعمان

602/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازيإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة 6 خالد فاتح
الرياضيات

04/09/18 20739Sتيغمي

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
1103/09/13إقليم: الخميساتالجاحظإقليم: تيزنيت 46 المنصوري دنيا

علوم الحياة 

والرض
03/09/13 11564Uأيت ميمون

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: تيزنيت

باها

402/09/14 30  بكاس الحسين
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 25412W)بيوكرة )البلدية

ثانوية الحسن الول إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلم

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

516/09/95 26 عبد اللطيف  رشدي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوجة 07710Eدار ولد زيدوح
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ثانوية عمرو بن العاص إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1005/09/08 24 عبد الرحمان أيت باحمد
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 27101G)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمدإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

ملول

205/09/08 24 أخدوس الحسين
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 05104X)انزكان )البلدية

الثانوية التأهيلية المسيرة 

الخضراء
عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: تيزنيت

ملول

1002/09/14 21 ابراهيم ادلكصير
العلوم القتصادية 

والتدبير
04/09/18إلتحاق بالزوجة 23791J)القليعة )البلدية

الثانوية التاهيلية المهدي بن 

بركة
1301/03/11إقليم: بركانخالد بن الوليدإقليم: تيزنيت 64 م  بحكان

الفيزياء والكيمياء
01/03/11 25307G سيدي سليمان - الشراعة

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

ملول

1102/09/10 24 معاذ  اكراف
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 23791J)القليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المويينإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدون

باها

402/09/15 16 رشيد بتدار
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 26050Pانشادن

عمالة: الصخيرات ابن رشدإقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلم

 - تمارة

206/04/09 76 بشرى البصراوي
التربية السلمية

06/04/09 01392M)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركان

السلمية

302/09/10إقليم: آسفي 38 المصطفى الشمسي
التربية البدنية

02/09/14 14002U)آسفي )البلدية

ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

502/09/15 34 سعاد تزكرين
التربية البدنية

02/09/15 22755Hالدراركة

ثانوية علي بن أبي طالب إقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازي

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

902/09/15 34 مريم الصالحي
التربية البدنية

02/09/15 23967Aالدراركة

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: تيزنيت

ملول

902/09/14 30 العويفي حسام
التربية البدنية

02/09/14 23791J)القليعة )البلدية

127/01/17إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازي 20 أسماء حفضي
المعلوميات

27/01/17إلتحاق بالزوج 17242R)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
827/01/17إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: تيزنيت 18 حافظ سليمان

المعلوميات
27/01/17 17286N)تارودانت )البلدية

الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

وخزان

827/01/17إقليم: تيزنيت 18 مريم العمري
المعلوميات

27/01/17 20741Uأربعاء الساحل

الثانوية التأهيلية ابراهيم 

وخزان
الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: تيزنيت

الخضراء

104/09/18إقليم: تيزنيت 7 اكرام فاهيم
المعلوميات

04/09/18إلتحاق بالزوج 17253C)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
إقليم: شتوكة آيت ثأ. إبن زهرإقليم: تيزنيت

باها

1002/09/15 34 الصالحي جميلة
الفلسفة

02/09/15 21200Tبلفاع

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

وتنان

302/09/14 22 الحسن مستعين
الفلسفة

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27097Cأورير

290



المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

10

1102/09/15إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة 34 عبدالجليل بلكوراني
اللغة العربية

02/09/15 20938Hتلت نيعقوب

602/09/15إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية ميراللفتإقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة 24 عبدالعزيز كويس
اللغة العربية

02/09/15 27066Uمير لفت

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية عوينىة إقليم: أسا - الزاك

الهنا

204/09/18إقليم: أسا - الزاك 6 م ايوب
اللغة العربية

04/09/18 24804Kعوينة لهنا

الثانوية التأهيلية وادي 

الصفا
الثانوية التأهيلية م إقليم: أسا - الزاك

الخامس

206/09/17إقليم: كلميم 22 الحسين جنان
اللغة الفرنسية

06/09/17 24649S)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
206/09/17إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: أسا - الزاك 22 يحجبوها سركوح

اللغة الفرنسية
06/09/17 25650E)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: أسا - الزاك

رشيد

106/09/17إقليم: كلميم 22 خديجة بوغزدارن
اللغة الفرنسية

06/09/17 10665S)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية عوينىة 

الهنا
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: أسا - الزاك

العربي

404/09/18إقليم: سيدي افني 16 مزين م يحي
اللغة الفرنسية

04/09/18 17244Tمستي

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة

السوسي

1104/09/18إقليم: كلميم 16 حسناء جواد
اللغة الفرنسية

04/09/18 25782Yافران أطلس الصغير

206/09/17إقليم: كلميم الثانوية التأهيلية بويزكارنإقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة 12 اسماعيل بوفوس
اللغة الفرنسية

06/09/17 26845D)بويز كارن )البلدية

704/09/18إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أدايإقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية العرفان 6 امخلوف عمر
اللغة الفرنسية

04/09/18 21918Yاداي

الثانوية التأهيلية عوينىة 

الهنا
عمالة: إنزكان ايت ثأ.الصفاءإقليم: أسا - الزاك

ملول

403/09/13 46 فادي دبر
اللغة النجليزية

03/09/13 25586K)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: أسا - الزاك

ا

310/01/17إقليم: سيدي افني 14 سفيان المتقي
اللغة النجليزية

04/09/18 17252B)سيدي إفني )البلدية

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
106/09/17إقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية العرفانإقليم: أسا - الزاك 12 اسماعيل البعشراوي

الرياضيات
06/09/17 26250Gعوينة يغمان

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: أسا - الزاك

احساين

704/09/18إقليم: سيدي افني 6 احمد سوسي
الرياضيات

04/09/18 17250Z)الخصاص )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة

العربي

104/09/18إقليم: سيدي افني 6 عالي بكريم
الرياضيات

04/09/18 17244Tمستي

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: أسا - الزاك

احساين

104/09/18إقليم: سيدي افني 6 عمر بشين
الرياضيات

04/09/18 17250Z)الخصاص )البلدية

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
1303/09/13إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: أسا - الزاك 36 قرواني عبداللطيف

علوم الحياة 

والرض
03/09/13 18480Lتنانت

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية العدادية ابراهيم إقليم: أسا - الزاك

الكوراري

602/09/15إقليم: كلميم 24 م العسراوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 22871Jتكانت
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الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: أسا - الزاك

الصفا

904/09/18إقليم: أسا - الزاك 6 فاطمة قينوش
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24387G)أسا )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الصفا
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: أسا - الزاك

ادريس

504/09/18إقليم: سيدي افني 6 حورية بوغنطار
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 21361T)سيدي إفني )البلدية

1104/09/18إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية العرفانإقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة 6 عز الدين السباعي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 22869Gتغجيجت

الثانوية التأهيلية عوينىة 

الهنا
102/09/16إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: أسا - الزاك 28 الــرامــــي بــوشــتــــــى

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 15115D)دار الكداري )البلدية

الثانوية التأهيلية عوينىة 

الهنا
102/09/16إقليم: مديونةابن خلدونإقليم: أسا - الزاك 18 أعـمـيـمـــــــار محـمـــــــد

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 25576Z)تيط مليل )البلدية

302/09/16إقليم: بوجدورالثانوية التاهيلية البقاليإقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة 18 م بوستى
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25874Y)بوجدور )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الصفا
502/09/16إقليم: تازةالعرفانإقليم: أسا - الزاك 18 م لفقير

الفيزياء والكيمياء
02/09/16إلتحاق بالزوجة 25790G)تازة )البلدية

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: أسا - الزاك

الثاني

204/09/18إقليم: كلميم 16 يمنة ابويسين
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 10664R)بويز كارن )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الصفا
204/09/18إقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية العرفانإقليم: أسا - الزاك 6 السالك لكدالي

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 26250Gعوينة يغمان

الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة

الغظف

1104/09/18إقليم: طانطان 6 سعيد بيه
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24388H)طانطان )البلدية

الثانوية التأهيلية عوينىة 

الهنا
الثانوية التأهيلية المرجعية إقليم: أسا - الزاك

آيت بعمران

704/09/18إقليم: سيدي افني 6 ازركي م
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23384Sتيوغزة

الثانوية التأهيلية عوينىة 

الهنا
 الثانوية التأهيلية الحاج م إقليم: أسا - الزاك

بن احساين الحضري

1301/03/11إقليم: شفشاون 54 رشيد هبيتة
التربية السلمية

01/03/11 06413Vبني أحمد  الشرقية

الثانوية التأهيلية وادي 

الصفا
عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: أسا - الزاك

 - تمارة

601/03/11 54 ادريس مزناب
التربية السلمية

01/03/11 27114W)عين العودة )البلدية

1202/09/15إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجةإقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة 34 عزالدين ايت بويا
التربية السلمية

02/09/15 26523Dاولد عزوز

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: أسا - الزاك

رشيد

204/09/02إقليم: كلميم 78 كجوط صالح
التربية البدنية

02/09/14 10665S)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
309/01/17إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية العرفانإقليم: أسا - الزاك 18 سعيد اوجكان

المعلوميات
10/01/17 22869Gتغجيجت

الثانوية التأهيلية عوينىة 

الهنا
703/10/17إقليم: طانطانالثانوية التأهيلية القدسإقليم: أسا - الزاك 12 حسن تزروت

المعلوميات
03/10/17 15389B)طانطان )البلدية

الثانوية التأهيلية عوينىة 

الهنا
1102/09/16إقليم: جرسيفثانوية بوسكور العداديةإقليم: أسا - الزاك 18 العـبـودي مـنيــــــــر

الفلسفة
02/09/16 16668Sمزكيتام
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: أسا - الزاك

الثاني

1125/12/17إقليم: كلميم 12 مبارك بيلل
الفلسفة

نعم 25/12/17 10664R)بويز كارن )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة

العربي

1004/09/18إقليم: سيدي افني 6 رشيد بوالزغباط
الفلسفة

04/09/18 17244Tمستي

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية المرجعية إقليم: أسا - الزاك

آيت بعمران

1204/09/18إقليم: سيدي افني 6 م حميدة
الفلسفة

04/09/18 23384Sتيوغزة

1202/01/10إقليم: تازة أجديرإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية لل مريم 70 الحسن اتشيري
اللغة العربية

02/01/10 16666Pأجدير

1202/09/15إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيوإقليم: كلميم الثانوية التأهيلية بويزكارن 34 الفقير فردوس
اللغة العربية

06/09/17 25254Zاملشيل

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: كلميم

ملول

202/09/15 34 حسناء ابراهيمي
اللغة الفرنسية

02/09/15 05111E)انزكان )البلدية

ثانوية عمرو بن العاص إقليم: كلميم الثانوية التأهيلية بويزكارن

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/14 33 أحمد جبراني
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 27101G)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: كلميم

وتنان

402/09/14 30 رضوان قشار
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26780Hالدراركة

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: كلميم

 - تمارة

102/09/14 30 هشام سين
اللغة الفرنسية

02/09/16 27114W)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
306/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: كلميم 28 حمزة الباهي

اللغة الفرنسية
07/09/16 03789T)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
 ثانوية م الدرفوفي إقليم: كلميم

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/15 25 بوهكو مريم
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 19980S)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية العرفان

الخامس

206/09/17إقليم: كلميم 22 مسعود بوراس
اللغة الفرنسية

06/09/17 24649S)كلميم )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. آيت باهاإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية ابن سينا

باها

102/09/16 18 الحسن ايت برايم
اللغة الفرنسية

02/09/16 23874Z)أيت باها )البلدية

الثانوية التاهيلية المهدي بن إقليم: كلميم الثانوية التأهيلية بويزكارن

بركة

702/09/16إقليم: تيزنيت 18 نور الدين بيدارن
اللغة الفرنسية

02/09/16 19538Lالمعدر الكبير

602/09/16إقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازيإقليم: كلميم الثانوية التأهيلية بويزكارن 18 علي بوكدي
اللغة الفرنسية

02/09/16 20739Sتيغمي

204/09/18إقليم: كلميم الثانوية التأهيلية بويزكارنإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أداي 6 رشيد  تليلت
اللغة الفرنسية

04/09/18 26845D)بويز كارن )البلدية

1004/09/18إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية العرفانإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أداي 6 حفيظ  ابو القاسم
اللغة الفرنسية

04/09/18 22869Gتغجيجت

الثانوية التأهيلية باب 

الصحراء
إقليم: شتوكة آيت ثأ.ابن سيناإقليم: كلميم

باها

903/09/13 36 المعيــش عـبد اللـــه
اللغة النجليزية

03/09/13 26538V)بيوكرة )البلدية
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الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
102/09/15إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: كلميم 24 أيت لحسن أيوب

الجتماعيات
نعم 02/09/15 23774R)أيت ايعزة )البلدية

201/01/10إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلمإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية تغمرت 70 م باحمان
الرياضيات

01/01/10 18734Mالركادة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
201/01/17إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: كلميم 28 وفاء الخو

الرياضيات
01/01/17 17300D)أولد تايمة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: كلميم

ملول

102/09/15 24 يوسف اركان
الرياضيات

02/09/15 05112F)انزكان )البلدية

ثانوية ابو العباس السبتي إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية تغمرت

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

101/09/15 24 يوسف اباكريم
الرياضيات

02/09/15 21230A)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
الثانوية العدادية سد مولي إقليم: كلميم

يوسف

1102/09/15إقليم: الحوز 24 ياسين عوامي
الرياضيات

02/09/15 20673Vأيت عادل

602/09/16إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: كلميمالثانوية العدادية م الشيخ 18 اسماعيل عليلوش
الرياضيات

02/09/16 02446H)المنزل )البلدية

الثانوية العدادية ابراهيم 

الكوراري
الثانوية التأهيلية باب إقليم: كلميم

الصحراء

202/09/15إقليم: كلميم 16 عالي أبيدار
الرياضيات

08/09/17إلتحاق بالزوجة 10662N)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية باب 

الصحراء
الثانوية التأهيلية المام إقليم: كلميم

البخاري

923/11/17إقليم: الرحامنة 12 يوسف طاهين
الرياضيات

23/11/17 18678Bانزالت لعظم

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أداي

السوسي

404/09/18إقليم: كلميم 6 حسن  مكدول
الرياضيات

04/09/18 25782Yافران أطلس الصغير

الثانوية التأهيلية م 

السادس
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: كلميم

تومرت

402/09/09إقليم: خريبكة 70 عدنان زينون
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 12257Xلكفاف

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
901/03/11إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: كلميم 64 مولي هشام حافظي

علوم الحياة 

والرض
01/03/11 26753D)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية ابن سينا

علي الشريف

901/01/10إقليم: ميدلت 60 رابحة  امزان
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 09844Z)الريش )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية العرفان

الهادي بوطالب

218/09/13عمالة: سل 46 احداف عدنان
علوم الحياة 

والرض
23/10/13 27082L)العيايدة )المقاطعة

الثانوية العدادية ابراهيم 

الكوراري
الثانوية التأهيلية م إقليم: كلميم

الخامس

603/09/13إقليم: كلميم 28 م الشطاين
علوم الحياة 

والرض
08/09/17 24649S)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
302/09/15إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: كلميم 24 كوزا م

علوم الحياة 

والرض
نعم 02/09/15 25650E)كلميم )البلدية

408/09/16إقليم: تارودانتثأ. النهضةإقليم: كلميمالثانوية العدادية م الشيخ 18 غزلن موشان
علوم الحياة 

والرض
08/09/16إلتحاق بالزوج 17302F)أولد تايمة )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق ابن 

زياد
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: كلميم

العربي

106/09/16عمالة: مراكش 18 احميدش م
علوم الحياة 

والرض
06/09/16إلتحاق بالزوجة 20648T)المنارة )المقاطعة
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المديرية القليمية 

للتعيين
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الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية ابن سينا

الثاني

804/09/18إقليم: كلميم 6 تبرنوست اشرف
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 10664R)بويز كارن )البلدية

الثانوية التأهيلية باب 

الصحراء
الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: كلميم

الخوارزمي

116/09/89إقليم: آسفي 150 خراني م
الفيزياء والكيمياء

16/09/96أقدمية 16 سنة 14004W)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

السادس
120/11/00إقليم: العيونالثانوية التأهيلية 14 غشتإقليم: كلميم 70 يرجى ا الشيخ

الفيزياء والكيمياء
02/09/09 26043G)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
203/09/13إقليم: تارودانت الثانوية الفلحيةإقليم: كلميم 42 ازركي م

الفيزياء والكيمياء
02/09/15 17301E)أولد تايمة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية م إقليم: كلميم

الخامس

102/09/14إقليم: الصويرة 40 مراد زيان
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 10402F)الصويرة )البلدية

عمالة مقاطعة ابن حزمإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية العرفان

الحي الحسني

302/09/14 40 عمر الكان
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 26418P)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابو بكر إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية العرفان

الصديق

102/09/15إقليم: خريبكة 34 جواد حناوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 15955Sبولنوار

الثانوية العدادية حي 

الفلحة
الثانوية التأهيلية م إقليم: كلميم

السادس

804/09/12إقليم: كلميم 30 علي الزراك
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 10653D)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
404/09/02عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية إبن الهيثمإقليم: كلميم 112 بنعيشا الحسين

التربية البدنية
04/09/02أقدمية 16 سنة 04093Y)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية باب 

الصحراء
902/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلمإقليم: كلميم 34 لحسن أنزار

التربية البدنية
02/09/15 18734Mالركادة

الثانوية التأهيلية باب 

الصحراء
الثانوية التأهيلية الساقية إقليم: كلميم

الحمراء

502/09/14إقليم: العيون 30 ميراري سعيد
التربية البدنية

02/09/14 06426J)العيون )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ.ابن سيناإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية لل مريم

باها

401/01/17 28 رضوان الفرار
التربية البدنية

01/01/17 26538V)بيوكرة )البلدية

902/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية لل مريم 24 ابراهيم ايت الريس
التربية البدنية

02/09/15 25279Bأسني

الثانوية التأهيلية م 

السادس
106/09/17إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتيإقليم: كلميم 22 يوسف أزكنان

التربية البدنية
06/09/17 21359Rسيدي حساين أو علي

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
1002/09/16إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: كلميم 18 عبد الرحيم أيت بن سعيد

التربية البدنية
02/09/16 09352Pرأس عين الرحامنة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: كلميم

باها

802/09/16 18 بيروك القواي
التربية البدنية

02/09/16 25270Sواد الصفا

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية المختار إقليم: كلميم

السوسي

101/01/17إقليم: كلميم 14 الحسن الكود
التربية البدنية

04/09/18 25782Yافران أطلس الصغير

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
204/09/18إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية لل مريمإقليم: كلميم 6 بوسكر الحسن

التربية البدنية
04/09/18 10663P)كلميم )البلدية
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الثانوية التأهيلية م إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية العرفان

السادس

204/09/18إقليم: كلميم 6 عبدالمولى الحراني
التربية البدنية

04/09/18 10653D)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
1002/09/14إقليم: الخميساتم بلحسن الوزانيإقليم: كلميم 40 م العسري

المعلوميات
02/09/14 19265P)الخميسات )البلدية

312/01/17إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية ميراللفتإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية لل مريم 16 سليمان اسلمي
المعلوميات

06/09/17 27066Uمير لفت

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
206/09/17إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية التقنيةإقليم: كلميم 12 خديجة إهركوشن

المعلوميات
نعم 06/09/17 24651U)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية التقنية

الثاني

904/09/18إقليم: كلميم 6 الدهيمي مختار
المعلوميات

نعم 04/09/18 10664R)بويز كارن )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية المتنبي التأهيليةإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية الصداقة

وتنان

511/02/03 108 عنطر فاطمة
الفلسفة

05/09/03أقدمية 16 سنة 05011W)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية باب 

الصحراء
الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: كلميم

الجديدة

703/09/13إقليم: الحوز 46 حميد المي
الفلسفة

22/09/16 24049P)أيت أورير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية بدر التأهيليةإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية ابن سينا

وتنان

903/09/13 36 لحسن هبوز
الفلسفة

03/09/13 18744Y)اكادير )البلدية

 الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية العرفان

بن أبي بكر التطواني

802/09/16عمالة: سل 28 م غليمي
الفلسفة

07/09/16 01290B)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية عقبة بن إقليم: كلميم

نافع

102/09/14إقليم: أسا - الزاك 18 خليفة أعراب
الفلسفة

نعم 02/09/16 20022M)أسا )البلدية

الثانوية التاهيلية الحسن إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتي

الثاني

602/09/09إقليم: تيزنيت 46 فاطمة كداد
اللغة العربية

02/09/16 17256F)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية المرجعية 

آيت بعمران
الثانوية التأهيلية المولى إقليم: سيدي افني

إسماعيل

103/09/13عمالة: مكناس 36 عبد اللطيف السباعي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 03947P)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا
902/09/15إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المتنبيإقليم: سيدي افني 34 شامة قليدي

اللغة العربية
02/09/15 25009Hبوكدرة

الثانوية التأهيلية مولي 

ادريس
عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: سيدي افني

وتنان

202/09/15 34 م رحال
اللغة العربية

02/09/15 27097Cأورير

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
402/09/15إقليم: وادي الذهبثانوية المام مالك التأهيليةإقليم: سيدي افني 34 زين العابدين الكنتاوي

اللغة العربية
02/09/15 13535L)الداخلة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: سيدي افني

ملول

302/09/15 25 عبد الرحيم سملل
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 20002R)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية المرجعية 

آيت بعمران
إقليم: شتوكة آيت ثأ. آيت باهاإقليم: سيدي افني

باها

1102/09/15 24 يوسف مليك
اللغة العربية

02/09/15 23874Z)أيت باها )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا
الثانوية التأهيلية صلح إقليم: سيدي افني

الدين اليوبي

716/09/95إقليم: آسفي 34 باين عز الدين
اللغة الفرنسية

02/09/15 23873Y)آسفي )البلدية
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الثانوية التأهيلية المرجعية 

آيت بعمران
102/09/16إقليم: شيشاوةثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: سيدي افني 28 ايت احمد سفيان

اللغة الفرنسية
02/09/16 24198Bسيدي بوزيد الركراكي

الثانوية التاهيلية سيدي إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتي

وكاك

102/09/14إقليم: تيزنيت 26 عبد ا ترحوت
اللغة الفرنسية

02/09/16 17258Hاثنين اكلو

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين
إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: سيدي افني

باها

702/09/14 18 الحسين أزروال
اللغة الفرنسية

02/09/16 24253Lسيدي بيبي

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
902/09/16إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلمإقليم: سيدي افني 18 علي رضى وابير

اللغة الفرنسية
02/09/16 25514G)ابن جرير )البلدية

الثانوية التأهيلية المرجعية إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية بوطروش

آيت بعمران

104/09/18إقليم: سيدي افني 6 رشيد دوبللي
اللغة الفرنسية

04/10/18 23384Sتيوغزة

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
الثانوية التأهيلية المرجعية إقليم: سيدي افني

آيت بعمران

104/09/18إقليم: سيدي افني 6 اعشاري مينة
اللغة الفرنسية

04/09/18 23384Sتيوغزة

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
304/09/18إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتيإقليم: سيدي افني 6 بيسكنا كريمة

اللغة الفرنسية
04/09/18 21359Rسيدي حساين أو علي

الثانوية التأهيلية المرجعية 

آيت بعمران
الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: سيدي افني

ا

104/09/18إقليم: سيدي افني 6 كوكو الزهرة
اللغة الفرنسية

04/09/18 17252B)سيدي إفني )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زيادإقليم: سيدي افني

ملول

105/09/11 48 م مولي
اللغة النجليزية

05/09/11 23385Tاولد دحو

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا
إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: سيدي افني

باها

1302/09/16 28 هاجر الميعيار
اللغة النجليزية

02/09/16 21199Sأيت عميرة

الثانوية التأهيلية مولي 

ادريس
102/09/15إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةإقليم: سيدي افني 26 اعل اسامة

اللغة النجليزية
06/09/17 25830A)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين
102/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: سيدي افني 24 عبد المجيد ايت القايد

الجتماعيات
02/09/15 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية مولي 

ادريس
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سيدي افني

احساين

304/09/18إقليم: سيدي افني 6 داعنو  رشيد
الجتماعيات

04/09/18 17250Z)الخصاص )البلدية

التانوية التأهيلية عبدا بن 

اليزيد السعدي
عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبيإقليم: سيدي افني

ملول

402/09/16 28 نورالدين اوشت
الرياضيات

02/09/16 05102V)انزكان )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

ادريس
عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: سيدي افني

وتنان

102/09/15 24 البرود م
الرياضيات

02/09/15 05028P)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا
ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: سيدي افني

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

202/09/16 18 ابراهيم جكور
الرياضيات

02/09/16 22755Hالدراركة

التانوية التأهيلية عبدا بن 

اليزيد السعدي
عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبيإقليم: سيدي افني

ملول

402/09/16 16 اسماء طشناوي
الرياضيات

04/09/18 05102V)انزكان )البلدية

الثانوية التأهيلية المرجعية 

آيت بعمران
الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: سيدي افني

ا

104/09/18إقليم: سيدي افني 6 ناجي نورة
الرياضيات

04/09/18 17252B)سيدي إفني )البلدية
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104/09/18إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتيإقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية بوطروش 6 رفيق مصطفى
الرياضيات

04/09/18 21359Rسيدي حساين أو علي

الثانوية التأهيلية مولي 

ادريس
الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: سيدي افني

ا

104/09/18إقليم: سيدي افني 6 الدوزي  ايوب
الرياضيات

04/09/18 17252B)سيدي إفني )البلدية

التانوية التأهيلية عبدا بن 

اليزيد السعدي
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: سيدي افني

الرومي

1102/09/10إقليم: القنيطرة 64 عبد الرحيم لعزيز
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 27073Bمولي بوسلهام

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا
الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: سيدي افني

ثابت

701/03/11إقليم: الناضور 54 وعلي الحسين
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 12751J)زايو )البلدية

الثانوية العدادية الحسن 

الول
102/09/14إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: سيدي افني 40 الزنكدي سفيان

علوم الحياة 

والرض
02/09/14 23883Jالتوامة

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين
1002/09/14إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: سيدي افني 40 مقور إبراهيم

علوم الحياة 

والرض
02/09/14 25650E)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
509/09/15إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتيإقليم: سيدي افني 34 رشيد بنعلي

علوم الحياة 

والرض
09/09/15 21359Rسيدي حساين أو علي

الثانوية التأهيلية المرجعية 

آيت بعمران
الثانوية التأهيلية المختار إقليم: سيدي افني

السوسي

102/09/14إقليم: الحوز 30 سعيد خليق
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 26581Sأوريكة

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: سيدي افني

وتنان

102/09/16 28 اميش م
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 05023Jتامري

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتي

وتنان

702/09/14 26 سليمان بليزيد
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 05028P)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية العقادإقليم: سيدي افني

سيدي البرنوصي

202/09/16 18 معاد بوعيش
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 01657A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين
202/09/16إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلمإقليم: سيدي افني 18 ابراهيم الدريسي

علوم الحياة 

والرض
02/09/16 18734Mالركادة

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
ثانوية مولي بوشتى إقليم: سيدي افني

التأهيلية

1302/09/16إقليم: تاونات 18 م ترينك
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26602Pمولي بوشتى

الثانوية التأهيلية مولي 

ادريس
الثانوية التأهيلية المرجعية إقليم: سيدي افني

آيت بعمران

404/09/18إقليم: سيدي افني 6  حافظي جلل
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23384Sتيوغزة

الثانوية العدادية الحسن 

الول
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: سيدي افني

العربي

604/09/18إقليم: سيدي افني 6 ابيضار  سارة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 17244Tمستي

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا
الثانوية التأهيلية إبن إقليم: سيدي افني

بطوطة

114/11/91إقليم: العيون 74 احمد منير
الفيزياء والكيمياء

10/04/12 23594V)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية المرجعية 

آيت بعمران
عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيليةإقليم: سيدي افني

وتنان

102/09/14 40 حسن بلقائد
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 27103J)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: سيدي افني

ملول

202/09/15 34 عبد المجيد برار
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 05115J)أيت ملول )البلدية
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
402/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: سيدي افني 34 عبد ا ايت سي

الفيزياء والكيمياء
02/09/15 17248Xبونعمان

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين
الثانوية التاهيلية المهدي بن إقليم: سيدي افني

بركة

202/09/15إقليم: تيزنيت 34 لبنى ازيام
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 19538Lالمعدر الكبير

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا
إقليم: شتوكة آيت ثأ. المويينإقليم: سيدي افني

باها

602/09/15 24 مصطفى عروك
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 26050Pانشادن

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية السلمإقليم: سيدي افني

مولي رشيد

102/09/16 18 البغيلي بلل
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26972S)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
1602/09/16إقليم: الخميساتالطلسإقليم: سيدي افني 18 العديلي عادل

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 24195Yأيت يدين

التانوية التأهيلية عبدا بن 

اليزيد السعدي
402/09/16إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: سيدي افني 18 هشام السمسام

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 25799Sأولد غانم

الثانوية التأهيلية مولي 

ادريس
عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: سيدي افني

وتنان

802/09/16 18 الهزكون عبد الرحيم
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 23965Yأورير

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
302/09/16إقليم: جرسيفثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: سيدي افني 18 رفيق الريضى

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 16688N)جرسيف )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين
إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: سيدي افني

 السراغنة

706/09/17 12 علل كروم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 09346H)تمللت )البلدية

الثانوية التأهيلية المرجعية 

آيت بعمران
الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: سيدي افني

ا

704/09/18إقليم: سيدي افني 6 الحوري سفيان
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 17252B)سيدي إفني )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين
عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: سيدي افني

ملول

1003/09/13 46 أحمد أيوب
التربية السلمية

03/09/13 23791J)القليعة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين
203/09/13إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية ميراللفتإقليم: سيدي افني 42 علي ابلعيد

التربية السلمية
02/09/15 27066Uمير لفت

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا
عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيليةإقليم: سيدي افني

وتنان

802/09/16 19 راضية اكناو
التربية السلمية

02/09/16إلتحاق بالزوج 27103J)اكادير )البلدية

102/09/14إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتي 31 م الغرايب
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 10403G)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المرجعية 

آيت بعمران
102/09/16إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية ميراللفتإقليم: سيدي افني 18 اوبيروك لحسن

التربية البدنية
02/09/16 27066Uمير لفت

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين
عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيليةإقليم: سيدي افني

وتنان

103/09/13 36 مصطفى الطالب
الفلسفة

03/09/13 27103J)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
502/09/16إقليم: جرادةثانوية القدس التأهيليةإقليم: سيدي افني 18 خمريش المهدي

الفلسفة
02/09/16 22267C)تويسيت )البلدية

الثانوية التأهيلية المرجعية 

آيت بعمران
إقليم: شتوكة آيت ثأ. المويينإقليم: سيدي افني

باها

802/09/16 18 وفى مصطفى
الفلسفة

02/09/16 26050Pانشادن
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
الثانوية التأهيلية عوينىة إقليم: سيدي افني

الهنا

802/09/14إقليم: أسا - الزاك 6 بوتنخار اللود
الفلسفة

04/09/18 24804Kعوينة لهنا

ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: طانطانالثانوية التأهيلية القدس

التأهيلية

302/01/08إقليم: الحاجب 82 عبد اللطيف المعاني
اللغة العربية

02/01/08أقدمية 12 سنة 21855E)اكوراي )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

الغظف
عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: طانطان

وتنان

703/09/13 36 عبد الحق حمادي
اللغة العربية

03/09/13 05028P)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

السادس
902/09/14إقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيليةإقليم: طانطان 30 الطيب لشهب

اللغة العربية
02/09/14 24866Cبوشفاعة

الثانوية التأهيلية ابن 

بطوطة
الثانوية التأهيلية واد إقليم: طانطان

المخازن

201/01/10عمالة: مكناس 70 منير عبو
اللغة الفرنسية

01/01/10 22646P)ويسلن )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو بكر إقليم: طانطانالثانوية التأهيلية القدس

الصديق

103/09/13إقليم: ورزازات 46 أعشو م
اللغة الفرنسية

03/09/13 24086Eترميكت

الثانوية التأهيلية ابن 

بطوطة
302/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: طانطان 18 عمر أيت حمو

اللغة الفرنسية
02/09/16 23883Jالتوامة

 الثانوية العدادية م بن 

عبد الكريم الخطابي
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: طانطان

بطوطة

406/09/17إقليم: طانطان 12 بلقاسم حسن
اللغة الفرنسية

06/09/17 06805W)طانطان )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

السادس
الثانوية التأهيلية م إقليم: طانطان

اليزيدي

204/09/18إقليم: سيدي افني 6 عبد ا برادجي
اللغة الفرنسية

04/09/18 17247Wتيغيرت

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: طانطان

ملول

1203/09/13 40 مولي عبد العزيز النوهايدي
اللغة النجليزية

02/09/16 25997G)القليعة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
ثانوية ابو العباس السبتي إقليم: طانطان

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

710/09/01 116 عمر باري
الجتماعيات

10/09/01أقدمية 16 سنة 21230A)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

الغظف
الثانوية التأهيلية م إقليم: طانطان

الخامس

202/09/15إقليم: طانطان 24 احمد اوبها اعلي
الرياضيات

02/09/15 15388A)طانطان )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

السادس
الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: طانطان

جبل

202/09/16إقليم: وزان 18 المساري عثمان
الرياضيات

02/09/16 15123Mلمجاعرة

عمالة مقاطعات زريابإقليم: طانطانالثانوية التأهيلية القدس

الدار البيضاء أنفا

102/09/16 18 يونس شويري
الرياضيات

02/09/16 22680B)المعاريف )المقاطعة

الثانوية التاهيلية سيدي إقليم: طانطانالثانوية التأهيلية القدس

وكاك

302/09/16إقليم: تيزنيت 18 لحسن أسكلو
الرياضيات

02/09/16 17258Hاثنين اكلو

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

الغظف
302/09/16إقليم: طانطانالثانوية التأهيلية القدسإقليم: طانطان 18 سعيد التيرش

الرياضيات
02/09/16 15389B)طانطان )البلدية

الثانوية التأهيلية الشهيد م  

الزرقطوني
عمالة مقاطعات ثانوية الرياضيينإقليم: طانطان

عين السبع الحي 

402/09/16 18 عبد الصمد رافي
الرياضيات

02/09/16 01660D)عين السبع )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
610/01/17إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية تغمرتإقليم: طانطان 16 لحسن اوبل

الرياضيات
06/09/17 24650Tاسرير
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
الثانوية التأهيلية المرجعية إقليم: طانطان

آيت بعمران

106/09/17إقليم: سيدي افني 12 مبارك إجوان
الرياضيات

06/09/17 23384Sتيوغزة

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
403/09/13إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: طانطان 46 رشيد سمايني

علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25799Sأولد غانم

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: طانطان

وتنان

102/09/16 28 م الكرش
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26780Hالدراركة

الثانوية التأهيلية م 

السادس
الثانوية التأهيلية م إقليم: طانطان

الخامس

306/09/17إقليم: طانطان 12 البجيج عبد ا
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15388A)طانطان )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
101/03/11عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المسيرةإقليم: طانطان 64 عبدالرحيم الجعبوبي

الفيزياء والكيمياء
01/03/11 03951U)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

الغظف
102/09/15إقليم: طانطانالثانوية التأهيلية القدسإقليم: طانطان 24 ام داود

الفيزياء والكيمياء
02/09/15 15389B)طانطان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: طانطانالثانوية التأهيلية القدس

وتنان

202/09/15 24 ادريس عبي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 27097Cأورير

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

الغظف
عمالة مقاطعة عثمان ابن عفانإقليم: طانطان

عين الشق

102/09/16 18 الحسين العولة
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01687H)عين الشق )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. آيت باهاإقليم: طانطانالثانوية التأهيلية القدس

باها

1002/09/16 18 الحسين فائز
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 23874Z)أيت باها )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: طانطانالثانوية التأهيلية القدس

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

702/09/16 18 م الناجي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوجة 25981Pلعجاجرة

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
الثانوية التأهيلية إقليم: طانطان

الخوارزمي

102/09/09عمالة: مراكش 68 هشام شيضمي
التربية السلمية

20/09/18 20647S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: طانطانالثانوية التأهيلية القدس

المرنيسي

706/04/09عمالة: مراكش 66 هديدي م
التربية السلمية

06/04/09 26729C)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

الغظف
إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرينيينإقليم: طانطان

باها

1203/09/13 46 عبد اللطيف بلل
التربية السلمية

03/09/13 27178Rامي مقورن

الثانوية التأهيلية ابن 

بطوطة
202/09/16إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: طانطان 18 عبد العزيز الوناس

التربية السلمية
02/09/16 24242Zتينزولين

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: طانطانالثانوية التأهيلية القدس

السوسي

1010/01/17إقليم: كلميم 28 مريم حيم
المعلوميات

10/01/17 25782Yافران أطلس الصغير

الثانوية التأهيلية الشهيد م  

الزرقطوني
202/09/16إقليم: وزانالثانوية التأهيلية مقريصاتإقليم: طانطان 18 نورالدين الشويني

الفلسفة
02/09/16 25791Hمقريصات
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

11

الثانوية التاهيلية جابر ابن 

حيان
الثانوية التأهيلية بابا احمد إقليم: بوجدور

بن م يحظيه

106/09/17إقليم: العيون 22 سكينة شعيطاك
اللغة الفرنسية

06/09/17 06434T)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية الساقية إقليم: بوجدورالثانوية التاهيلية البقالي

الحمراء

106/09/17إقليم: العيون 22 يسرى ايت مبارك
اللغة الفرنسية

06/09/17 06426J)العيون )البلدية

306/09/17إقليم: العيونالثانوية التأهيلية المصلىإقليم: بوجدورالثانوية التاهيلية البقالي 12 جمال أمديد
اللغة الفرنسية

06/09/17 06474L)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: بوجدور الثانوية التاهيلية النصر

الثاني

106/09/17إقليم: العيون 12 م أيت القاضي
اللغة الفرنسية

06/09/17 06472J)العيون )البلدية

1002/09/15إقليم: وادي الذهبثانوية ابن رشد التأهيليةإقليم: بوجدور الثانوية التاهيلية النصر 24 اعلي بوخير
اللغة النجليزية

02/09/15 25237F)الداخلة )البلدية

 الثانوية التاهيلية احمد بن 

م الراشدي
1102/09/15إقليم: تارودانتثأ.الفضيلةإقليم: بوجدور 34 موسى ابولكرام

الجتماعيات
02/09/15 14747Dتافنكولت

 الثانوية التاهيلية احمد بن 

م الراشدي
الثانوية التأهيلية بابا احمد إقليم: بوجدور

بن م يحظيه

206/09/17إقليم: العيون 22 ايوب الدايج
الرياضيات

06/09/17 06434T)العيون )البلدية

 الثانوية التاهيلية احمد بن 

م الراشدي
الثانوية التاهيلية جابر ابن إقليم: بوجدور

حيان

102/09/15إقليم: بوجدور 16 عبد الكريم زيدان
الرياضيات

04/09/18 26030T)بوجدور )البلدية

 الثانوية التاهيلية احمد بن 

م الراشدي
304/12/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجةإقليم: بوجدور 12 حسن عوكشة

الرياضيات
04/12/17 14642P)بن أحمد )البلدية

الثانوية التاهيلية جابر ابن 

حيان
الثانوية التأهيلية إبن إقليم: بوجدور

بطوطة

506/09/17إقليم: العيون 12 لحسن بن همو
الرياضيات

06/09/17 23594V)العيون )البلدية

301/09/17إقليم: العيونالثانوية التأهيلية التنميةإقليم: بوجدور الثانوية التاهيلية النصر 12 نوفل ولد الجودان
الرياضيات

06/09/17 06469F)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية بابا احمد إقليم: بوجدور الثانوية التاهيلية النصر

بن م يحظيه

108/10/03إقليم: العيون 50 ابوهلل رشيد
علوم الحياة 

والرض
01/09/17 06434T)العيون )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: بوجدور الثانوية التاهيلية النصر

التأهيلية

1001/01/17إقليم: الجديدة 18 عبد الفتاح عوجي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوجة 08700F)أزمور )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: بوجدور الثانوية التاهيلية النصر

وتنان

401/01/17 18 العربي شكري
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 05028P)اكادير )البلدية

الثانوية التاهيلية جابر ابن 

حيان
109/01/17إقليم: العيونالثانوية التأهيلية المصلىإقليم: بوجدور 18 صليحة لمعاشي

علوم الحياة 

والرض
09/01/17إلتحاق بالزوج 06474L)العيون )البلدية

 الثانوية التاهيلية احمد بن 

م الراشدي
ثانوية خالد بن الوليد إقليم: بوجدور

التأهيلية

1101/01/17إقليم: تاونات 28 عبد الله لزرق
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 15945Fبني وليد

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: بوجدور الثانوية التاهيلية النصر

الحي الحسني

401/01/17 28 الحسن بوصحيب
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التاهيلية جابر ابن 

حيان
1102/09/15إقليم: العيونالثانوية التأهيلية المرسىإقليم: بوجدور 24 معاد أمزيان الحسني

الفيزياء والكيمياء
02/09/15 24876N)المرسى )البلدية
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التاهيلية احمد بن 

م الراشدي
عمالة: الصخيرات سلمان الفارسيإقليم: بوجدور

 - تمارة

102/09/15 24 المهدي سحنون
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 24607W)تمارة )البلدية

 الثانوية التاهيلية احمد بن 

م الراشدي
إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: بوجدور

صالح

601/01/17 18 عماد ايت بنحمي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 07709D)أولد عياد )البلدية

الثانوية التاهيلية جابر ابن 

حيان
101/01/17إقليم: جرسيفثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: بوجدور 18 ياسين الزرق

الفيزياء والكيمياء
01/01/17إلتحاق بالزوجة 16688N)جرسيف )البلدية

ثانوية سيدي يحيى بني إقليم: بوجدور الثانوية التاهيلية النصر

زروال العدادية

1701/01/17إقليم: تاونات 18 عبد الله البوطي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 25361Rسيدي يحيى بني زروال

الثانوية التاهيلية جابر ابن 

حيان
الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: بوجدور

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1402/09/14 30 سعيد الغنامي
التربية البدنية

02/09/14 25981Pلعجاجرة

 الثانوية التاهيلية احمد بن 

م الراشدي
118/11/11إقليم: وادي الذهبثانوية الخليج التأهيليةإقليم: بوجدور 12 سالم حسينا

الفلسفة
نعم 06/09/17 25638S)الداخلة )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الساقية الحمراء
109/02/04إقليم: العيونالثانوية التأهيلية التنميةإقليم: السمارة 76 امباركة بولحيا

اللغة العربية
نعم 05/09/08 06469F)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الساقية الحمراء
إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: السمارة

باها

502/09/16 28 الحسن صابر
اللغة العربية

02/09/16 21199Sأيت عميرة

الثانوية التأهيلية وادي 

الساقية الحمراء
202/09/16إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: السمارة 18 عزيز متوكل

اللغة الفرنسية
02/09/16 03228H)امنتانوت )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي م 

محمود بيدا
ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: السمارة

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

702/09/16 18 حسن افوكال
اللغة الفرنسية

02/09/16 25891Sتمسية

الثانوية التأهيلية سيدي م 

محمود بيدا
الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: السمارة

عياض

402/09/16إقليم: شفشاون 18 م قرقش
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 06414Wمتيوة

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
104/01/17إقليم: العيونالثانوية التأهيلية التنميةإقليم: السمارة 18 إسماعيل العلوي

اللغة النجليزية
نعم 09/01/17 06469F)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
102/09/15إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: السمارة 26 البقال بوهوش

الرياضيات
06/09/17 17468L)أولد تايمة )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الساقية الحمراء
ثانوية ابو بكر الصديق إقليم: السمارة

التأهيلية

1302/09/16إقليم: إفران 18 عبد اللطيف حافظ
الرياضيات

02/09/16 10791Dعين اللوح

الثانوية العدادية المجاهد 

ناضل الهاشمي
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: السمارة

الساقية الحمراء

906/09/17إقليم: السمارة 12 عز الدين اوبلعيد
الرياضيات

06/09/17 10419Z)السمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
1106/09/17إقليم: العيونالثانوية التأهيلية المرسىإقليم: السمارة 12 م الزهيني مذكور

الرياضيات
06/09/17 24876N)المرسى )البلدية

الثانوية التأهيلية أنس بن 

مالك
الثانوية التأهيلية إبن إقليم: السمارة

بطوطة

1106/09/17إقليم: العيون 12 رجاء الرامي
الرياضيات

06/09/17 23594V)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الساقية الحمراء
الثانوية التأهيلية المير إقليم: السمارة

مولي رشيد

104/09/18إقليم: السمارة 6 ياسين اهراني
الرياضيات

04/09/18 10418Y)السمارة )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
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الطلب
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التوظيف
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية أنس بن 

مالك
 الثانوية التاهيلية احمد بن إقليم: السمارة

م الراشدي

104/09/18إقليم: بوجدور 6 حسن الطوس
الرياضيات

04/09/18 06481U)بوجدور )البلدية

الثانوية التأهيلية أنس بن 

مالك
402/09/15إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: السمارة 24 حنان العرابي

علوم الحياة 

والرض
02/09/15 20128Cمقام الطلبة

الثانوية التأهيلية سيدي م 

محمود بيدا
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: السمارة

الثاني

402/09/15إقليم: برشيد 24 ياسين المزاهر
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24142R)الدروة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي م 

محمود بيدا
701/03/11إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: السمارة 54 رشيد بعيليش

الفيزياء والكيمياء
01/03/11 04679K)العيون سيدي ملوك )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الساقية الحمراء
ثانوية المنصور الذهبي إقليم: السمارة

التأهيلية

902/09/14إقليم: تاونات 40 عبد الكريم اعويدات
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 15944E)تيسة )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الساقية الحمراء
عمالة مقاطعة عثمان ابن عفانإقليم: السمارة

عين الشق

1001/01/17 18 عبد الحق بوروق
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 01687H)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي 

الساقية الحمراء
401/01/17إقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: السمارة 18 سفيان لزرق

الفيزياء والكيمياء
01/01/17 21881H)جرسيف )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

العالم الدريسي
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: السمارة

الساقية الحمراء

111/09/17إقليم: السمارة 12 سعيد مبروك
الفيزياء والكيمياء

نعم 11/09/17 10419Z)السمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الساقية الحمراء
الثانوية العدادية سيدي إقليم: السمارة

العالم الدريسي

104/09/18إقليم: السمارة 6 يونس خشاني
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 26485M)السمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الساقية الحمراء
عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: السمارة

وتنان

401/01/17 18 م الطاهري
التربية السلمية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 26780Hالدراركة

الثانوية التأهيلية سيدي م 

محمود بيدا
1109/01/17إقليم: العيونالثانوية التأهيلية المرسىإقليم: السمارة 18 يوسف الرحلوي

التربية البدنية
09/01/17 24876N)المرسى )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: العيونالثانوية التأهيلية التنمية

الساقية الحمراء

128/10/03إقليم: السمارة 18 الشكوطي سعداني
اللغة العربية

نعم 02/09/16 10419Z)السمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: العيون

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

401/09/00 112 أسامة   العروسي
اللغة الفرنسية

04/09/02أقدمية 16 سنة 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إقليم: العيونالثانوية التأهيلية معارك تكل

الخوارزمي

206/09/06عمالة: مراكش 70 أنس   العروسي
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 20647S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: العيونالثانوية التأهيلية المصلى

محفوظ

101/01/10إقليم: القنيطرة 70 بوليل خديجة
اللغة الفرنسية

01/01/10 26982C)مهدية )البلدية

الثانوية التأهيلية بابا احمد 

بن م يحظيه
الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: العيون

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/10 64 رشيد خياطي
اللغة الفرنسية

02/09/10 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية بابا احمد 

بن م يحظيه
402/09/14إقليم: بركانجابر بن حيانإقليم: العيون 40 م أمين سحيري

اللغة الفرنسية
02/09/14 27084N)بركان )البلدية

إقليم: الفقيه بن  ثانوية الخوارزمي التقنيةإقليم: العيونالثانوية التأهيلية التنمية

صالح

102/01/17 28 امعيط سعيد
اللغة الفرنسية

02/01/17 07700U سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
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م. النقط
المادة

المطلوبة
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الطلب

ت.التعيين 
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التوظيف
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية م إقليم: العيونالثانوية العدادية النهضة

الخامس

102/09/14إقليم: العيون 22 علي زيللي
اللغة الفرنسية

02/09/16 06473K)العيون )البلدية

1002/01/17إقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيليةإقليم: العيونالثانوية التأهيلية التنمية 18 المتوكل عمر المختار
اللغة الفرنسية

02/01/17إلتحاق بالزوجة 04233A)الحاجب )البلدية

الثانوية التأهيلية إبن 

بطوطة
202/01/17إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيليةإقليم: العيون 18  إيلياس سيدي الخير

اللغة الفرنسية
02/01/17 15948Jاورتزاغ

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: العيون

سليمان

201/01/17 18 القاسمي طارق
اللغة الفرنسية

01/01/17 11202A)سيدي سليمان )البلدية

204/09/18إقليم: العيونالثانوية التأهيلية معارك تكلإقليم: العيونالثانوية التأهيلية المصلى 6 بوجرفاوي الحسن
اللغة الفرنسية

17/09/18 25333K)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: العيون

ملول

316/09/98 66 ثريا الزنايدي
اللغة النجليزية

07/09/08 05111E)انزكان )البلدية

الثانوية التأهيلية المير إقليم: العيونالثانوية التأهيلية التنمية

مولي رشيد

127/10/06إقليم: السمارة 60 سيداتي الباردي
اللغة النجليزية

نعم 05/09/09 10418Y)السمارة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: العيونالثانوية التأهيلية المرسى

باها

702/09/15 34 ايت بن الصالح م
اللغة النجليزية

02/09/15 25412W)بيوكرة )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: العيونالثانوية التأهيلية التنمية

محفوظ

1005/09/08إقليم: القنيطرة 68 عباس الكاميلي
الرياضيات

04/09/12 26982C)مهدية )البلدية

102/09/15إقليم: العيونالثانوية التأهيلية معارك تكلإقليم: العيونالثانوية التأهيلية المرسى 34 عبد الحق بوحامد
الرياضيات

02/09/15 25333K)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية بابا احمد 

بن م يحظيه
الثانوية التأهيلية م إقليم: العيون

الخامس

202/09/14إقليم: العيون 30 امبيريك اندور
الرياضيات

02/09/14 06473K)العيون )البلدية

302/09/14عمالة: الرباطابن سيناإقليم: العيونالثانوية التأهيلية معارك تكل 30 فيصل الفطوشي
الرياضيات

02/09/14 01134G)السويسي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إبن 

بطوطة
1201/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: العيون 20 زكي الزيات

الرياضيات
04/09/18 25279Bأسني

الثانوية التأهيلية إبن 

بطوطة
303/09/13إقليم: العيونالثانوية التأهيلية 11 ينايرإقليم: العيون 18 رشيد شكراد

الرياضيات
02/09/16 26326P)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية أنس بن إقليم: العيون

مالك

102/09/14إقليم: السمارة 18 الخور كريم
الرياضيات

06/09/17 25264K)السمارة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: العيونالثانوية التأهيلية المصلى

السلوي

502/09/16عمالة: سل 18 بدر عازب
الرياضيات

02/09/16 23794M)سيدي بوقنادل )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: العيونالثانوية التأهيلية حي القسم

الثاني

103/07/00إقليم: العيون 100 متو   بوحماد
علوم الحياة 

والرض
16/09/05أقدمية 12 سنة 06472J)العيون )البلدية

الثانوية التأهلية لحسن بن إقليم: العيونالثانوية التأهيلية حي القسم

م بن مبارك

805/02/08عمالة: مكناس 82 اجارو م
علوم الحياة 

والرض
11/02/08أقدمية 12 سنة 03945Mمهاية
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العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية 25 

مارس
202/09/10عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورتإقليم: العيون 64 عبد الكريم نفور

علوم الحياة 

والرض
02/09/10 25519Mحربيل

126/07/10إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: العيونالثانوية التأهيلية حي القسم 64 الرباني م
علوم الحياة 

والرض
26/07/10 26753D)الخميسات )البلدية

201/01/10عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: العيونالثانوية التأهيلية التنمية 61 كمال الفلح
علوم الحياة 

والرض
03/10/11إلتحاق بالزوجة 04094Z)مكناس )البلدية

526/07/10عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية إبن الهيثمإقليم: العيونالثانوية التأهيلية معارك تكل 56 خالد زاهر
علوم الحياة 

والرض
27/11/10إلتحاق بالزوجة 04093Y)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
101/03/11عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلمإقليم: العيون 54 سمير جدي

علوم الحياة 

والرض
01/03/11إلتحاق بالزوجة 25268P)مكناس )البلدية

 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: العيونالثانوية التأهيلية المرسى

الرحمان الناصر

301/03/11إقليم: القنيطرة 54 عصام فروق
علوم الحياة 

والرض
01/03/11إلتحاق بالزوجة 11195T)القنيطرة )البلدية

809/01/17إقليم: العيونالثانوية التأهيلية 14 غشتإقليم: العيونالثانوية التأهيلية المرسى 28 م بدان
علوم الحياة 

والرض
09/01/17 26043G)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية إبن 

بطوطة
1002/09/15عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينإقليم: العيون 24 اسماء المذنب

علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المسيرة الخضراءإقليم: العيونالثانوية التأهيلية المصلى

باها

302/09/16 18 حميد بونوس
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 05374Rماسة

الثانوية التأهيلية بابا احمد 

بن م يحظيه
الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: العيون

الخطابي

102/01/17إقليم: شفشاون 18 بوحميد زكرياء
علوم الحياة 

والرض
02/01/17إلتحاق بالزوجة 06420Cباب برد

702/09/16إقليم: تارودانتثأ.العرفانإقليم: العيونالثانوية التأهيلية 14 غشت 18 لحسن بوسكري
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 18582X)الكردان )البلدية

106/09/17إقليم: العيونالثانوية التأهيلية التنميةإقليم: العيونالثانوية التأهيلية المرسى 13 نورة بل
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 06469F)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية إبن إقليم: العيونالثانوية التأهيلية المرسى

بطوطة

104/09/18إقليم: العيون 6 عجان عبد النور
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23594V)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
104/09/18إقليم: العيونالثانوية التأهيلية حي القسمإقليم: العيون 6  كاظم خديجة

علوم الحياة 

والرض
04/09/18 06467D)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
عمالة: وجدة - ثا. عبد ا كنونإقليم: العيون

أنكاد

326/07/10 54 كريم بنعطية
الفيزياء والكيمياء

05/08/10إلتحاق بالزوجة 04385R)وجدة )البلدية

615/10/13إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: العيونالثانوية التأهيلية 14 غشت 46 نوال لكناوي
الفيزياء والكيمياء

22/11/13 17291Uلكفيفات

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان
الثانوية التأهيلية فهدة بنت إقليم: العيون

العاص

103/09/13إقليم: النواصر 28 زيتور جمال
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24933A)بوسكورة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. العربي  البنايإقليم: العيونالثانوية التأهيلية 14 غشت

باها

403/09/13 28 سعيد بن الطيب
الفيزياء والكيمياء

07/09/17 05376Tسيدي وساي

306
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العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

402/09/15إقليم: العيونالثانوية التأهيلية 14 غشتإقليم: العيونالثانوية التأهيلية المرسى 12 سعاد كروم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 26043G)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: العيونالثانوية التأهيلية المرسى

الثاني

302/09/14إقليم: العيون 7 زينب مريوشي
الفيزياء والكيمياء

17/09/18إلتحاق بالزوج 06472J)العيون )البلدية

103/09/13إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركانإقليم: العيونالمدرسة البتدائية أم البنين 46 بعزي الحسين
التربية البدنية

03/09/13 26036Z)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية الساقية 

الحمراء
عمالة مقاطعات البحتريإقليم: العيون

عين السبع الحي 

302/10/02 36 كمال كراتي
التربية البدنية

03/09/13 01577N)الحي المي )المقاطعة

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز إقليم: العيونالثانوية التأهيلية 14 غشت

التأهيلية

102/09/16إقليم: سيدي بنور 28 ميلود بنعيسى
التربية البدنية

02/09/16 08738X)زمامرة )البلدية

902/09/16إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكنديإقليم: العيونالثانوية التأهيلية المصلى 28 بدر أيت الشيهب
التربية البدنية

02/09/16 26835T)بوسكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية بابا احمد إقليم: العيونالثانوية التأهيلية المرسى

بن م يحظيه

406/09/17إقليم: العيون 12 سيدي ابراهيم فعرس
التربية البدنية

11/09/17إلتحاق بالزوجة 06434T)العيون )البلدية

ثانوية لسان الدين إبن 

الخطيب
ثانوية ابو العباس السبتي إقليم: العيون

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

718/02/08 74 ابراهيم الفداني
المعلوميات

19/10/09 21230A)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: العيون

ملول

102/09/09 34 نور الدين ليلي
المعلوميات

02/09/16 23790H)أيت ملول )البلدية

602/09/14إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية العرفانإقليم: العيونالثانوية التأهيلية المرسى 40 حماد ميسين
الفلسفة

02/09/14 22869Gتغجيجت

الثانوية التأهيلية علي بن 

ابي طالب
102/09/16إقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: طرفاية 18 عزوز لشقر

اللغة الفرنسية
02/09/16 26970Pتادرت

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية موسى إبن إقليم: طرفاية

نصير

306/09/17إقليم: العيون 12 عبد  ا البوهالي
اللغة الفرنسية

06/09/17 25882G)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: طرفاية

محمود بيدا

306/09/17إقليم: السمارة 12 دواريل  م
اللغة الفرنسية

06/09/17 26508M)السمارة )البلدية

الثانوية العدادية مولي إقليم: طرفايةالثانوية العدادية ابن الهيثم

رشيد

1002/09/14عمالة: مراكش 40 محماد الموساوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 23073D)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علي بن 

ابي طالب
عمالة مقاطعات مصطفى المعانيإقليم: طرفاية

عين السبع الحي 

202/09/14 40 ابراهيم أمجوض
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 01652V)الحي المي )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: طرفايةالثانوية العدادية ابن الهيثم

وتنان

902/09/15 34 لحسن حيمودي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 23965Yأورير

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
808/09/16إقليم: تازةثانوية النجاح التأهيليةإقليم: طرفاية 28 فؤاد بوغنزي

الفيزياء والكيمياء
08/09/16 25504Wالزراردة

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
302/09/15عمالة: الرباطعبد ا كنونإقليم: طرفاية 24 يونس لعرج

الفيزياء والكيمياء
02/09/15إلتحاق بالزوجة 01132E)يعقوب المنصور )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية علي بن 

ابي طالب
804/09/18إقليم: العيونالثانوية التأهيلية 14 غشتإقليم: طرفاية 16 هدى العشاب

التربية البدنية
04/09/18 26043G)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية علي بن 

ابي طالب
الثانوية العدادية المجاهد إقليم: طرفاية

ناضل الهاشمي

1304/09/18إقليم: السمارة 6 م الحمري
المعلوميات

04/09/18 23457W)السمارة )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

12

502/09/14إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية زايوإقليم: أوسردثانوية تيرس التأهيلية 30 جلل الطالبي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 26252J)زايو )البلدية

205/12/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشدإقليم: أوسردثانوية تيرس التأهيلية 12 السعيد هرماشي
الفيزياء والكيمياء

05/12/17 23087Uسيدي المختار

402/09/14عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المسيرةإقليم: وادي الذهبثانوية ابن رشد التأهيلية 30 خالد البراهمي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 03951U)مكناس )البلدية

عمالة مقاطعات مولي إدريس الولإقليم: وادي الذهبثانوية المام مالك التأهيلية

الدار البيضاء أنفا

902/09/14 30 يونس بوكبش
اللغة العربية

02/09/14 01487R)أنفا )المقاطعة

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: وادي الذهبثانوية الفتح التأهيلية

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

502/01/17 18 عزيز بوزهر
اللغة الفرنسية

02/01/17 25891Sتمسية

104/09/18إقليم: وادي الذهبالثانوية المرجعية لل خديجةإقليم: وادي الذهبثانوية المام مالك التأهيلية 16 بو النعناع خديجة
اللغة الفرنسية

04/09/18 24879S)الداخلة )البلدية

الثانوية العدادية ابن البناء إقليم: وادي الذهبالثانوية المرجعية لل خديجة

المراكشي

201/10/82عمالة: مراكش 52 شملل م
اللغة النجليزية

01/09/12 02705P)مراكش المدينة )المقاطعة

103/09/13إقليم: وادي الذهبالثانوية المرجعية لل خديجةإقليم: وادي الذهبثانوية ابن رشد التأهيلية 46 هشام افحايلي
اللغة النجليزية

03/09/13 24879S)الداخلة )البلدية

102/01/17إقليم: وادي الذهبالثانوية المرجعية لل خديجةإقليم: وادي الذهبثانوية المام مالك التأهيلية 18 محسن عبد الرحمان
الرياضيات

02/01/17 24879S)الداخلة )البلدية

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية بئرانزرانإقليم: وادي الذهبثانوية م السادس التأهيلية

الفداء مرس 

401/01/17 18 زكرياء اليموس
الرياضيات

01/01/17 01565A)مرس السلطان )المقاطعة

204/09/18إقليم: وادي الذهبالثانوية المرجعية لل خديجةإقليم: وادي الذهبثانوية ابن رشد التأهيلية 6 عبد الصمد بعزيز
الرياضيات

04/09/18 24879S)الداخلة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: وادي الذهبثانوية ابن رشد التأهيلية

الخطابي

1102/09/14إقليم: خنيفرة 30 جواد احزرير
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 26262Vسيدي لمين

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: وادي الذهبثانوية م السادس التأهيلية

ملول

1102/01/17 18 فهمي ابراهيم
علوم الحياة 

والرض
02/01/17 23791J)القليعة )البلدية

102/01/17إقليم: أوسردثانوية تيرس التأهيليةإقليم: وادي الذهبثانوية الفتح التأهيلية 18 عبد ا اتكتاو
علوم الحياة 

والرض
02/01/17 25865Nبئر كندوز

ثانوية سيدي المخفي إقليم: وادي الذهبثانوية م السادس التأهيلية

العدادية

1302/01/17إقليم: تاونات 18 أمقران الحسين
علوم الحياة 

والرض
02/01/17 20039Fسيدي المخفي

الثانوية التأهيلية م إقليم: وادي الذهبثانوية م السادس التأهيلية

الخامس

502/01/17إقليم: الصويرة 18 الصغراوي أحمد
علوم الحياة 

والرض
02/01/17 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: وادي الذهبثانوية م السادس التأهيلية

عياض

316/09/92عمالة: مراكش 152 ابراهيم كريكر
الفيزياء والكيمياء

16/09/92أقدمية 16 سنة 02652G)جليز )المقاطعة

201/03/11إقليم: تازة ابن الياسمينإقليم: وادي الذهبثانوية الفتح التأهيلية 64 الهندي سهام
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 16682G)تازة )البلدية
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المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2019

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: وادي الذهبالثانوية المرجعية لل خديجة

الدريسي

1001/03/11إقليم: شفشاون 54 م الدحداح
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 24160K)شفشاون )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: وادي الذهبثانوية م السادس التأهيلية

وتنان

402/01/17 28 الدليمي رشيد
الفيزياء والكيمياء

02/01/17 05028P)اكادير )البلدية

302/01/17إقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: وادي الذهبثانوية الفتح التأهيلية 18 البشير بوشراوط
الفيزياء والكيمياء

02/01/17 21881H)جرسيف )البلدية

عمالة مقاطعات مصطفى المعانيإقليم: وادي الذهبالثانوية المرجعية لل خديجة

عين السبع الحي 

402/01/17 18 البداوي إبراهيم
الفيزياء والكيمياء

02/01/17 01652V)الحي المي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد السلم إقليم: وادي الذهبثانوية م السادس التأهيلية

عامر

802/01/17عمالة: سل 18 سهيل جاودي
الفيزياء والكيمياء

02/01/17إلتحاق بالزوجة 24832R)تابريكت )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيليةإقليم: وادي الذهبثانوية م السادس التأهيلية

وتنان

602/09/15 26 أيت عبو م
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 25820P)اكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: وادي الذهبثانوية المام مالك التأهيلية

باها

902/09/15 24 بوبكر اوعمر
التربية البدنية

02/09/15 21199Sأيت عميرة

عمالة مقاطعات ابن البناء المراكشيإقليم: وادي الذهبثانوية الفتح التأهيلية

عين السبع الحي 

302/01/17 18 انس الكرنادي
التربية البدنية

02/01/17 01654X)الصخور السوداء )المقاطعة

 الثانوية التاهيلية احمد بن إقليم: وادي الذهبثانوية الخليج التأهيلية

م الراشدي

902/09/14إقليم: بوجدور 40 عبد العالي مري
الفلسفة

نعم 02/09/14 06481U)بوجدور )البلدية

116/09/85إقليم: وادي الذهبالثانوية المرجعية لل خديجةإقليم: وادي الذهبثانوية م السادس التأهيلية 22 عبد الرحيم مهان
الترجمة

06/09/17 24879S)الداخلة )البلدية
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