
مادة التعيينأكاديمية التعيينرقم البطاقة الوطنيةاإلسم والنسبالتخصصرت

الفيزياء و الكيمياءدرعة تافياللتP251709عبد الرحيم ايت باللالفيزياء و الكيمياء1

الفيزياء و الكيمياءطنجة تطوانP276595عبد اللطيف ايت منصورالفيزياء و الكيمياء2

الفيزياء و الكيمياءفاس مكناسZ484037محمد الرحمانيالفيزياء و الكيمياء3

الفيزياء و الكيمياءمراكش آسفيEE481284رباب العسكريالفيزياء و الكيمياء4

الفيزياء و الكيمياءمراكش آسفيY374181ايمان القرالفيزياء و الكيمياء5

الفيزياء و الكيمياءمراكش آسفيHA157307عبد العالي الزعايرالفيزياء و الكيمياء6

الفيزياء و الكيمياءمراكش آسفيPA83369عبد الهادي كدريالفيزياء و الكيمياء7

الفيزياء و الكيمياءسوس ماسةJB473052صالح كنكيالفيزياء و الكيمياء8

الفيزياء و الكيمياءسوس ماسةPA117657محمد خداويالفيزياء و الكيمياء9

الفيزياء و الكيمياءدرعة تافياللتPA201536سعيد مزوارالفيزياء و الكيمياء10

الفيزياء و الكيمياءفاس مكناسVA107941طارق نعورةالفيزياء و الكيمياء11

الفيزياء و الكيمياءبني مالل خنيفرةBK409599لعروسي رضاالفيزياء و الكيمياء12

الفيزياء و الكيمياءالرباط سال القنيطرةGB187075بنكروم حسامالفيزياء و الكيمياء13

الفيزياء و الكيمياءالرباط سال القنيطرةXA93630البوزياني العربيالفيزياء و الكيمياء14

الفيزياء و الكيمياءالشرقM521761المعلم محمدالفيزياء و الكيمياء15

الفيزياء و الكيمياءطنجة تطوانZ482412القوقة أحمدالفيزياء و الكيمياء16

الفيزياء و الكيمياءالشرقBH376354خالد   أيت بولمنازلالفيزياء و الكيمياء17

الفيزياء و الكيمياءبني مالل خنيفرةPA212745مصطفى باحوالفيزياء و الكيمياء18

الفيزياء و الكيمياءالدار البيضاء سطاتBH350992أيوب األيوبي الفيزياء و الكيمياء19

الرياضياتالدار البيضاء سطاتWB 97534هشام بحريالهندسة الكهربائية20

الرياضياتفاس مكناسG 537547نبيل سعيدانيالهندسة الكهربائية21

الرياضياتكلميم واد نونJZ  2332سعيد كزوليالهندسة الكهربائية22

الرياضياتمراكش آسفيEE  358291محسن لكراويالهندسة الكهربائية23

2018تعيينات أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية الذين لم يجتازوا بنجاح مباراة التبريز لسنة 
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الرياضياتكلميم واد نونJA 150741سعيد مسكيالهندسة الكهربائية24

الرياضياتمراكش آسفيEE 427048محسن أبو يعقوبالهندسة الكهربائية25

الرياضياتبني مالل خنيفرةQA  141812بوشتى لعراجيالهندسة الكهربائية26

الرياضياتبني مالل خنيفرةM  516719عبد الخالق الراجيالهندسة الكهربائية27

الرياضياتمراكش آسفيIC 50090جمال الواخوميالهندسة الكهربائية28

الرياضياتالدار البيضاء سطاتBH  441920كوثر متقيالهندسة الكهربائية29

الرياضياتمراكش آسفيEE  427317عبد هللا أبو كاسالهندسة الكهربائية30

الرياضياتسوس ماسةJE  266119محمد البشير شعوريالهندسة الكهربائية31

الرياضياتفاس مكناسCD  233711محمد إدريس فايزالهندسة الكهربائية32

الرياضياتالدار البيضاء سطاتM 510438رضوان نائمالهندسة الميكانيكية33

الرياضياتمراكش آسفيEE 464963ياسين بوشتةالهندسة الميكانيكية34

الرياضياتطنجة تطوانCD  373797عادل  العزوزيالهندسة الميكانيكية35

الرياضياتسوس ماسةHH 2556عبد الحميد كوطوالهندسة الميكانيكية36

الرياضياتالدار البيضاء سطاتX 333611لبنى إدريسي شواهديالهندسة الميكانيكية37

الرياضياتطنجة تطوانL 501000عز الدين الهبطيالهندسة الميكانيكية38

الرياضياتبني مالل خنيفرةCC 34065يوسف العشيرالهندسة الميكانيكية39

الرياضياتالدار البيضاء سطاتH 702082سكينة الضنايةالهندسة الميكانيكية40

الرياضياتفاس مكناسD 235147فتيحة رباجالهندسة الميكانيكية41

الرياضياتفاس مكناسCD  235489رجاء األحمديالهندسة الميكانيكية42

الرياضياتفاس مكناسCD  602815زينب شاطرالهندسة الميكانيكية43

الرياضياتدرعة تافياللتCB  242164أناس الشتيويالهندسة الميكانيكية44

اللغة الفرنسيةالدار البيضاء سطاتBK 371159هناء عالوي التدبير45

اللغة الفرنسيةدرعة تافياللتPA 135898جعكري حميدالتدبير46

اللغة الفرنسيةسوس ماسةJY 1939زهيرة جاللي التدبير47

اللغة الفرنسيةفاس مكناسCD 148498حسن اكريمو    التدبير48

اللغة الفرنسيةطنجة تطوانKA 45862إسراء نور الدين   التدبير49
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اللغة الفرنسيةفاس مكناسCD 234174عثمان الرايس التدبير50

اللغة الفرنسيةالرباط سال القنيطرةBK 368728مريم لعزيريالتدبير51

اللغة الفرنسيةمراكش آسفيEE 376771امزيد  فاطمة الزهراءاالقتصاد52

اللغة الفرنسيةسوس ماسةJD 49379بهوش محمداالقتصاد53

اللغة الفرنسيةبني مالل خنيفرةBK 508206المومني أنساالقتصاد54

اللغة الفرنسيةالدار البيضاء سطاتBJ 383252منصوري  سكينةاالقتصاد55

اللغة الفرنسيةطنجة تطوانJM 7122مفكر الحسن  إلياساالقتصاد56

اللغة الفرنسيةالدار البيضاء سطاتBH 457272مكرم  زينباالقتصاد57

اللغة الفرنسيةبني مالل خنيفرةIB202665أيت تفغالين سميةاالقتصاد58

اللغة الفرنسيةمراكش آسفيEE490721ناهد العمري االقتصاد59

اللغة الفرنسيةفاس مكناسCD115002محمد عنوزاللغة الفرنسية60

اللغة الفرنسيةالرباط سال القنيطرةGA162812أميمة رزوقاللغة الفرنسية61

الرياضياتسوس ماسةJT28164حمزة بوناصرالرياضيات62

الرياضياتالدار البيضاء سطاتWA129222 االدريسي محمد الرياضيات63

الرياضياتفاس مكناسJ452617لزرق عصامالرياضيات64
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